
D o k u m e n t u m o k

„Ah! Szegény jó  anyám, ha tudná, 
Hogy élek én Selmecen, Selmecen. ”

(Selmeci diáknóta,
7. Scheffel szövege 

alapján fordította: 
vitéz Somogyváry Gyula.)



Barthos életművének feldolgozására, közzétételére mindenképpen az a mód
szer látszik alkalmasnak, amelyet a tudományos irodalom, de a szépiro
dalom is, használ. Nevezetesen: először a forrásként szolgáló eredeti 
feljegyzések, majd az általa feldolgozott, publikálásra szánt anyagok, végül 
pedig az életművet átölelő publikációk jegyzéke kerüljön az olvasó kezébe.

Az eredeti naplók, lőjegyzékek és levelek Barthos hagyatékában termé
szetesen töredékesen maradtak fenn. Mégis olyan tömegben, amilyenben 
talán egyetlen erdész-vadász esetében sem. Barthos ugyanis egész életé
ben író-olvasó ember volt, ezért szükségét érezte annak, hogy a vele tör
ténteket is mindig lejegyezze. Ennek a formája először elsősorban a napló, 
az általános és a madártani napló volt. Később, nősülése után a vadász
naplók és a -lőjegyzékek a mindennapok történéseinek a legfőbb tükrei. 
1945 után, amikor az összefoglaló jellegű tanulmányait, vadászemlékeit 
írta, a napok krónikái elmaradtak. Erről a korról leginkább a levelezései 
tanúskodnak, na és természetesen a (később bemutatandó) vadászemlé
kek, amelyekhez időnként „helyzetmegjelölő záradékot” is csatol.

Megjegyzendőnek tartom, hogy a források olvasása, egyes hiányzó 
részek rekonstruálása különösen a retyezáti vadásznapló, illetve -lőjegyzék 
esetében volt nehéz. A mellékletben szereplő, szintén ezen fejezethez tartozó 
„életműlőjegyzék" retyezáti évei ezért sem lehetnek teljesek. Maga 
Barthos, aki az ötvenes években megpróbálkozott a lőjegyzékek átírásával, 
ezeket az éveket szintén kihagyta. Ennek ellenére az életmű ezen fontos 
eleme is olyan részletességgel kerülhetett ide, amilyennel talán egyetlen 
vadász esetében sem rendelkezünk. Hiszen a Barthos által elejtett mintegy 
30 ezer vadból körülbelül 25 ezernek tudjuk a napra, helyre, sőt vadászfegy
verre és -sörétre lebontott „krónikáját".

A dokumentumok, különösen pedig a lőjegyzékek feldolgozásában 
Kőrössy Gabriella volt segítségemre, akinek a munkáját ezúton köszönöm.

Az eredeti források közül a levelek felkutatásában Szakács László 
segített, aki a Zala Megyei Levéltár vonatkozó, a negyvenes években keletkezett 
erdészeti anyagában több Barthossal kapcsolatos levelet megtalált.
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A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS A SELMECI ÉVEK

Barthos Gyula pályaválasztásáról, indíttatásáról többször írt, j  a fennmaradt dokumentumok 
alapján azt a következőképpen vezethetjük be.

A  nordcapi útjáról készült könyvében * említi, hogy míg Kaán Károly pályaválasztására -  
akivel ugyanazon utcában látták meg (12 év különbséggel) a napvilágot, j ugyanabba az 
iskolába jártak -  elsősorban az erdő szépsége hatott, ezeknek a soroknak az íróját [pedig] 
már gyermekkorában elsősorban Z r ín y i M ik l ó s  gróf várának címeralakja, a büszke 
sas, vezette ki a madárvilág ősi tanyájára: az erdőkbe! Az e r d ő  és m adár  szervesen össze
függő együttesének lettem a szerelmese.

A  könyvben kifejtett indíttatását egy levélben még részletesebben is bemutatja:x
A kanizsai piarista gimnázium diákéveim alatt mindössze kétszer rendezett tanul

mányi kirándulást számunkra. Az egyik a volt kanizsai diák, Deák Ferenc söjtöri 
szülőházához vezetett - oda gyalogosan, vissza vasúttal. A másik kirándulás vasúton 
(1900) Csáktornyára vitt el bennünket a Zrínyi-várhoz és a tragédia színhelyére. Égő 
kíváncsisággal mentem ki az „erdőre” O tt azonban - legalábbis engem - bizony 
csalódás ért. A rengeteg, vaddisznós erdő helyett, azaz annak a helyén, síkegyenes 
mezőségi terepen legelőterületre kerültünk. A  régi irtványon egynéhány vadkörte és 
nyírfa állt, helyenként bozótosok, a múlt romantikájából semmi. Mindenáron emléket 
kívántam vinni a jeltelen, puszta helyről, de a tragédia színhelyének megjelölt, állítóla
gos pontján nem találtam más kézbevennivalót, mint egy szálat az árvacsalánból (ebből 
az elhagyatottságot szimbolizáló, vadnövényből gyűjthettem csak be), ezt a szálat lepré
selve tartja mindmáig megőrzött diákköri imakönyvem.

A kursaneci kirándulás nagy hatással volt reám. A 17 éves erdőjáró fantáziájára akko
ra hatással volt különösképpen maga az erdei vadászat, hogy hamarosan rá belekezdtem 
egy „regényes elbeszélés” (önképzőköri, kitűzött pályamunka) megszövegezésébe.

Nyugat-zalai tölgyes-bükkös rengetegerdő mélyére elrejtetten állítottam be egy 
karcsú várkastélyt, elnevezve azt Uhuvárnak. Főszereplői voltak személy szerint 
Uhuváry Gyula és a hajadon Inda (szerkesztett női név), s az események sorozata: alat
tomosan bujkáló török kalandorok és portyázó magyar vitézek bajvívásai, kalandjai, 
sok-sok leírás vadászatokról, az odvasfás öregerdő titokzatos világáról, csupa 
vadregényes képsorozat a vadászvérű ifjú agyában. A rejtett néven benyújtott „Uhuvár” 
című pályamű, éppen az érettségi küszöbén, sikerrel járt. Eredményül az irodalmi 
Jókai-alapítvány aranykorona díját hozta, pont a nagyvakáció előtt. A  tanárok - pre- 
maturust [jelesen érettségizőt] csinálva belőlem - arra biztattak: stipendiummal be fog
nak juttatni az Eötvös Kollégium tanárnevelő karára. Eszem ágában sem volt, hogy 
kedvük szerint kötélnek álljak. Kivéve Nyilassy Károly Habsburg-kritikus, kedves 
történelemtanárunkat, aki büszkén vallotta magát bakonyerdei pásztor fiának, a többi 
tanár egyenesen leszamarazott, mivelhogy a Kollégium helyett a selmeci Erdészeti 
Akadémia mellett kötöttem ki. (Ami azt illeti, éppenséggel nem bántam meg, hogy 
a „vad” erdők mellett maradtam, és mindvégig azokat szolgálom.)

A  regénybeli Uhuváryt, a Zrínyiről mintázott, lovagias ifjú uraságot természetesen 
nem teríti le „semmiféle vadkan” . Az ő sorsa - a szép Indáéval együtt - ismeretlen 
marad az elhagyott várkastélynak aztán a nagysuhuly, a magányosan filozofáló füles
bagoly (uhu) lesz azontúl az egyedüli lakója.

* Lásd a 174. számú bibliográfiai tételt, 6. old.
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(A bizonyos Uhuvár regényének kézirata - iskolai vonalas füzetekben tintával írt 
mű 200 oldalnyi terjedelemű - elkallódott, a világháború után a gimnázium irattárában 
sem találtak rá.)

A levélrészlet után pedig következzék a jelen könyvbe szánt önéletírás egy darabja!

Selmecről lebeszélni tehát nem hagytam magam, hiszen egyedül a kitűzött élet
pálya irányította minden egyes lépésemet és gondolatomat - már kisdiákkoromtól 
kezdve.

A nekilendüléshez szükség volt először is elszántságra és lelkesedésre (ezekben nem 
volt hiány), szükség volt matematikai és mértani felkészültségre (majd meglátjuk, 
egyelőre nem ijedtünk be), azontúl komoly puskára (ez kérdéses volt, de nem volt 
szabad hiányoznia), és szükség volt sok-sok egyébre, különösképpen pénzre, azután 
pénzre és mindvégig pénzre.

Hiszen fent, az idegenben lakást kellett bérelni, különkosztra beállani, drága 
felszereléseket beszerezni, cipőt és bakancsot kellett talpaltatni, mosatni, egyszer
egyszer hajat nyíratni, azután „száraz” és „nedves” szakestélyeken, közköltségekben 
résztvenni, lövöldében gyakorolni, előreláthatólag udvarolni (legalábbis levelezni, 
ami mégiscsak olcsóbb, mint a virágküldés, bálozás stb.). A  bevezető dohányzás, pék
sütemény, piaci szilva, szőlő, foltozó szabó, valószínűleg egyenruha (karddal, 
glaszékesztyűvel!), kirándulás, miegymás mind-mind pénzbe fog kerülni. Azonfelül 
egyszer egy évben felutazás, majd a visszautazás szintén súlyos tételek, s hátra volt 
még a tandíj problémája is.

Áldott lelkű, özvegy anyámmal utaztunk fel [1901.] október első napján (a beruk- 
kolások idején) Selmecre.2 Bizonyos pénzünk volt, és kilátás arra is, hogy hónapról 
hónapra újra lesz. Szerencsére öreg kanizsai családi házunk elbírt némi megterhelést.

Lépésben haladó, csengettyűs fiákerrel vonultunk be, folyton hegynek felfelé 
haladva, a füstös falú szállodába, első tanyánkra. Másnap beiratkozásra jelentkeztünk. 
És ekkor derült ki: egyszer és mindenkorra le volt fizetendő 10, azaz tíz korona 
beiratkozási díj, semmi más, mert tandíj nem volt. Nem volt az első, s nem a következő 
években, akárhány fogja egymást követni. Az akadémián a tandíj ismeretlen volt.3

Vajon kinek volt ez köszönhető?
Senki másnak, mint a habsburgi Mária Teréziának, aki 1741-ben Pozsonyban annyi

ra elbájolta a magyar rendeket, hogy azok lelkesedésükben felajánlották életüket és 
vérüket a magyar királynőnek. O alapította a selmeci akadémiát, de tandíjat nem írt elő. 
A kérdést tehát gálánsul oldotta meg. De gáláns maradt a királynő azontúl is, hiszen azt 
a magyaroktól tanulta el.4 Nem feledkezett meg többek között arról sem, hogy az 
akadémiájáról kikerülő fiatal erdész „lovasítva” is legyen, ezzel biztosítva számára a 
„cavaliermássig” életet. Egy erdész fegyverviselő, párbajképes úr volt már az akadémián 
is. Nem is lehetett senkitől megalázni, netalán inasnak használni. (Nem úgy, mint az 
akkori idők jurátusai. Ok kezdő éveikben főnöküket személyileg is tartoztak kiszolgálni.)

íme egy Habsburg - gondoltam -, akinek én is, de közelebbről anyám is köszön
hetünk valami „megfognivaló” , helyesebben „másravaló” hasznot. Ferenc József 
Bécsben van, én Selmecen, anyám meg Kanizsán - s mindannyiunkról az egykorvolt 
királynő, Mária Terézia gondoskodik.

így lettem „Habsburg-(inkább: Mária Terézia-)párti” Hogy aztán Selmecen 
hogyan boldogulok, az már nem a híres császárnőn-királynőn múlott.
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SELMECI NAPLÓ

Barthos igoi őszétől 1904 nyaráig tanult Selmecen. Ebből az időszakból két 
hosszabb, folyamatos naplója maradt fenn -  meglehetősen rossz állapotban. 

Az 1902 tavaszán és a következő év tavaszán papírra vetett sorok hol tintával, 
hol ceruzával készültek, de mindkét esetben nehezen olvashatók. Ráadásul nem 

isfüzetszerűen összekötve, hanem többnyire lapokban vannak meg, s már maga 

Barthos is töredékként kezelte. (Erre utal az általa adott cím is.) Később, fenn

maradt iratai átolvasása során sem tett bele megjegyzéseket, netalán 
kiegészítéseket, így most tényleg az eredeti helyszínen és-időben készült bejegy

zéseket olvashatjuk. (Természetesen itt is megengedve azt -  ami egyébként min
den naplóírónál előfordul -, hogy egyik-másik napot utólag írta le.)

Barthos naplójában az általa írt levelek első fogalmazását is megörökítette, 
így itt is benne hagytuk a„Bácsiff-nak, egykori iskolatársának írt levélfogalmazásait.

A napló közzétételét nemcsak a bizonytalan olvashatósága, hanem a nevek, 
kifejezések azonosíthatósága is nehezítette. Ez utóbbi különösen a diáktársait 
illetően igaz, mert azokat gyakran eltérő alakban, sőt az illető vulgóját használ
va említi meg. Az azonosíthatatlanokat, illetve kiolvashatatlanokat [?]-je11el 

jelöltük meg. A munkához haszonnal forgattuk a Rácz Józsefné összeállításá
ban megjelent Az i8jg-igi8 között Selmecbányán végzett (bizonyítványukat 
záradékoltatott) erdészek névsora című közleményt (Erdészettörténeti Közle
mények XXVIII. ns-isg. old.), s az olvasóknak is ezt a művet ajánljuk. Az egykori 
selmeci tanárokról lásd: A selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia oktatóinak 
rövid életrajza és szakirodalmi munkássága. 1735-^18. Szerk.: Zsámboki László 
(Miskolc, ig8s).

A selmeci helyszínek leírását csaknem teljes egészében meg lehet találni 
a Bartha Dénes-Oroszi Sándor Selmec, Selmec, sáros Selmec Vademecum 
erdészek számára című könyvben (Erdészettörténeti Közlemények IV.). Ugyanitt 
a selmeci diákéletre, -hagyományokra utaló fejezeteket is ajánlhatjuk. így ezekre 

itt -  sem a lábjegyzetekben, sem bővebb magyarázatokban -  nem térnénk ki. 
Mégis ki kell azonban emelni a naplóban gyakran szereplő Lőrincz-tanyát és 
a Sikátort. Ezek ugyanis az említett könyvből sem azonosíthatók. A Lőrincz-tanya 

sem a kisiblyei erdő üzemtervi térképein, sem a szintvonalas (jórészt katonai 

térképekről átmásolt) térképeken nem szerepel A helyi visszaérniékezők sem 
tudják a helyét megmutatni, csak feltételezik -  miként az a naplóban is áll - 
hogy az a kisiblyei erdő Tópatak fölötti valamelyik tisztásán lehetett. Ugyancsak 

nem szerepel a könyvben a Sikátor sem. Ez a Vöröskúti út mellett lehetett (talán 

a Lövész utca?), azzal a megjegyzéssel, hogy az akadémiai botanikus kert feletti, 
az Alsó Rózsa utcához vezető részen is elképzelhető. A selmeci köznyelv ugyanis 

„sikátornak”-nak nevezett minden összeszűkülő utcát -  amiből Selmecen igen

igen sok található. (A főutcán lévő teraszt is nevezték,,Sikátorkorzónakn.)
A naplót az eredeti helyesírással, igaz, helyenként - a nyilvánvaló toll- 

hibákat, illetve a rövidítéseket kiküszöbölendő - betoldással közöljük. Az egybe- és 

különírások jó részét szintén javítottuk, továbbá a mondatok tagolását is. Az állat
nevek és a tudományos kifejezések értelmezését szintén kiegészítésekkel próbáljuk 

meg elősegíteni. Végül megjegyezzük, hogy Barthos ifjúkorában, de ez érvényes 

még a két világháború közötti időszak egy részére is, az omitológiai munka több-
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nyíre a madarak elejtését is jelentette. Európa-szerte ekkor vizsgálták a madarak 
gyomortartalmát, hogy megállapítsák azok káros vagy hasznos voltát. Ezekhez 
a táplálkozási vizsgálatokhoz járulhattak még a morfológiai jegyek tüzetesebb 
tanulmányozásai is, amely az ifjú Barthosf is rendkívül érdekelte. (Például a mada
rak testének a szimmetrikussága is a megfigyelései közé tartozott.)

Az említett ornitológiai megfigyeléseknek, amelyeknek Barthos résztvevője 
volt, ma tulajdonképpen két komoly eredményt köszönhetünk. A táplálkozási 
adatok alapján határozták meg évtizedekig a káros és hasznos madarak 
kategóriáját, ezek alapján pedig a védendőket. (És idővel ez vezetett el a ter
mészetvédelem állatfajokkal kapcsolatos feladataihoz.) A másik Barthos szemé
lyéhez és selmeci diáktársaihoz kapcsolódó „hozadék"pedig az, hogy nagyrészt 
ők állították össze a soproni egyetem erdővédelmi és vadászati tanszékének 
gyűjteményeit. A Vollnhofer Pál adjunktus irányításával végzett munka igen
igen hosszú életűnek bizonyult, mert az említett gyűjteményeket igi8 őszén 
sikerült Selmecről elmenekíteni, és Sopronban ma is szolgálják az oktatást.

m é h

Részlet a naplóból
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N a p l ó f ir k a n t á s o k  Se l m e c e n

Mikor reggelenkint lenézek ablakomból a messzi-messzi dél felé, hol a dombos táj 
felett bíboros fényben indul útjára a mennybolt örök csillaga, a dalos nyárutó ködös 
hajnalai villannak fel agyamban, melyeken rövid puskámra támaszkodva léptem a har
mattól csillogó mezőre Most is ezüstöt horgol a pók, borongó, vakító a messzi 
messzi völgy, pintyőke dala hallik a kertből Hisz nyár van!, boldog, meleg nyár! lm 
ott a réczei5 jegenyés; onnan száll fel lassacskán a koronás, teli nap, ... sugarai már űzik 
az ezüstszürke ködöt s keresik a tengeri alján járó kakas bíbortollait, hogy mesés delikát 
bizarr játékát szőjjék ki rajtuk ... Oh, mi szép! ... Aztán elfut a köd, a dombtetőbe hág 
a nap, aztán félve, kerülve siet Nyugat felé, mintha álmos, kedvetlen volna

Oh - igazad van -, fénylő világ fent! Selmecz hava vesz körül rideg sóhajával, a tél 
szélvihara fújja ki agyamból Récze karcsú jegenyéinek isteni csarnokát. Profanus!

[1902.] Márcz. 22. szombat folyt.
Egy kisüveg bort és 2 kiflit fogyasztok (22 vas), aztán a holdvilág kibújván, 
mámorosán megindulok. Bagoly rikolt [KisJIblye körül, csend, jó. 10-kor 
pontban otthon termek. Long[inquitas] császárom: röptereje 53, hossz 37, vas
tagsága] 27, csűd: 8, fark 11 [cm], - begytartalom.

Márcz. 23. vasám.[ap]
1 órakor Bőd [?] Lacival ki, nagy meleg, át mindenen, fel, eltévedünk, mert 
bokrászunk. Egyet felzavarunk a standomtól felmenő keresztallek mellett. Nagy 
nehezen a kicsit lesüppedt hóban tanyánkra akadunk, hol 2 erdőőr tüzel és 
fenyőből gal[l]yakat - ágyakat rak. Később jön Moha egy negyedikkel és mond
ja, hogy telefont lopott: hátha Vadas is kijön, meg a többi. Iszonyú füst, tűz, de
5 után indulunk. Az őrök túl állnak valahová, Laczi a cseresbe, Hesz az én stan
domon, én tovább egy reménydús tisztáson. Csepeg, sötétség, rigók méla dala, 
apróságok zsibongása, csend, semmi, egyszerre lA 7 körül dirr-durr (Laczi). 
Hesz visszafut, de mi is látunk egyet lassan elhúzni messze. Nem ismerünk rá; 
kacsának mondom. Jó  sokára, nagy sötétben Laczi megint duppláz, majd befii- 
tyüljük. Hozza a büdös a remek seladont [ti. szerelmes madarat]. Feléje jött 
először nagy pisszegve, leszárnyalta, lábaihoz esett. Disznózott. Majd’ a guta 
megüt érte. Lemegyünk sötétben zsidóhoz, ott vitriol, aztán gyorsan, rettentő 
sárban 10-re haza. Csizmám oda; 1 liter víz, fárad[t]ság.

Márcz. 24.
Otthon-nyugvás. Bertram lő egyet. Fuj!

Márcz. 25. kedd Boldogasszony.
du. zivataros időben félve megyek, de Laczi nem jő, mit tegyek? Szerencsére Zajacz 
és Suró [?] paffosan jön, velük ki. Tópataki erdőnél 6-[os] söréttel lövök egy szaj
kót, nyugvás a tanyán. 6-kor ki, Barrdis helyére állok, az útra, előttem nyíres, elég 
kilövés, hátam megett piros ég. Várok. 10-es sörét. Váratlanul oldalt lecsap egy 
a magasból, majd egyszerre lövünk rá; én először, elmegy (5 lövés), majd dupp- 
lázásra (Zajacz) felém küld egyet, bolondul odagyújtok, hogy illatot verjen orrom 
alá. Később hátam mögül gyönyörűen húz egy reám, drukk, elsietem - levágódik, 
pisszegve húz tovább, méreg a sok eltolástól. Favágás, folyton tüzelés, thea. Kint 
alszunk, 11-kor be, hideg van, egy takarón 3-an, folyton élesztünk [a tűzön], balta
- 27 karczolás kezemen, hideg éj, eső is esik, szél fúj, Vi 4-kor fent, délelőtt hazame-

20



gyek, otthon alszok, este húznak, de Jertsik [?] újra [el]tol, noha az idő szépen 
kiderül, lassan szárad a temérdek sár.

27. csüt. [örtök]
kimegyek ebéd után, 4 órára kint. Semmi, pár szajkó legfeljebb, esti les snass. 
Suró [?] lát egyet, mi se láttunk, se hallottunk, fát lopunk egy-egy hasábot, 
tüzet macherálni, gulást főzünk, egy tálból eszünk, krokkot iszunk. 12-kor 
lefekszünk.

[28. péntek]
Ki forráshoz. Hó esik, rém hideg, dobronyai [?] puffogások, itt lesz túl valahol, 
azt hiszem, regg.[el] van aztán Vi 4-kor felülök a zsidó kölcsönkért kabátján, 
lemegyek hóban magam lesre, semmi.
6 óra  Kr is z t u s  U r u n k  h a l á l a ,olvasom, elveszik, tűz kevés, 10-kor sült 
krumpli brinsával, a többi zsiványpecsenyét eszik, szomorú Nagypéntek, lőttek teg
nap 1 szajkót és 1 Nucifragát [fenyőszajkót], fejét viszem haza, snapsz, úton egy 
húros [rigó] esik, leérünk füstösen, piszkosan.

29. szombat
11-kor kelek, vasárnap is havazik, csúnya idő. Hétfőn (Húsvét) csomagot kapok 
hazulról. Havazik, rég a társam el, sajnálom, pedig az út már felszáradt volna, és 
most hónapokig kussolhatunk. Isten veled Martius, azért nem haragszom, mert 
megadtad első tetraomat [bonasia - császármadár]. Még írom az „Utolsó szót” 
Szeretnék vizitbe menni Chernelhez a vakációban és neki felajánlani Kanizsa 
avifaunáját.

30. vasárnap
iszonyú zivataros idő úgy hétfőn is, kedden is. szerdán, vagyis ápr. 2-án ebéd 
után magam kimondhadan hóvízben megindulok, de úgy, hogy visszajövök a sár 
miatt. Kálvária alatt azonban az elég száraz út csábít csak. Izzadtan megyek, 
magam persze, itt-ott csapát látok, patkósat. K i ez? Tán Laczi? No, de niikor 
felérek az országúira, guta üt agyon. Hóié, víz, nyakig. M it tegyek? Eh, próba! 
És az út csak-csak, itt-ott felsüté a nap, máshol posványos, kacsavadászat! 
Betérek az erdőbe, egy remek sűrűben 2 bagzó mókus tér át, vált át előttem, de 
elfelejtem — puskámat. Iszonyúan vizes csizmákkal érek be a zsidóhoz, de a falu 
közepén látom Zorbán [?] Andrist, ki megígéri, hogy egy óra múlva (4-kor) 
eljön. Iszom vöröset, meleg van, gyereket küldök, de Zorbán részeg. Alszik, nem 
jön, végre egy magas erdész ballag felém, akivel rövid várás után felindulok. 
Marha mód megy neki mindennek, esőben érünk fel, hatalmas hóban. Bérezi 
helyére áll ő, én egy úton felvágok, találok vadgalambot, elülve, de míg keresem, 
pompás helyre akadok egy tisztáson. Nagy hó; remek tsy, állást rakok, csonka 
tölgy, csend, rigók, kora még, 5A 6. Esik. Szent csend, lábam mind víz. Vi 7-kor 
zörgés. Kakast felhúzom disznó-e, alak, Zorbán, rápisszentek, elcsoszog a hó
ban. Egyszerre pisszegés a zűrzavarból és a remek esti zápor utáni keretből meg
jelenik, a mi hiányzik: egy élűiről húzó, rém magasan ziláltan lelövődő [levá
gódó] sneff, melyre nagy bolondul odagyújtok. Vaktalövés csak, hallom az 
öreget is durrogni, tőle elfordul a szalonka és ostobán erdészünknek megy, ki 
dupplázásra leveszi, vércsepp, érte megy, 3-dik lövés, elvész, dehát - megvan, 
úgymond. Besötétül, szomorú vagyok, egy bolond. [...] Megindul a szomszéd, 
ropog, no: kérdi, tótul persze: semmi, néki sem, lemegyünk, fűtünk, nehezen 
összejövünk, lejövünk pokoli úton, kézfogás kocsma előtt, hol délután egy
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magyarul is tudó káplárral beszéltem, ki Kanizsán ebédelt 78-ban Bosznia felé. 
Temérdek vitriol fogy, alkoholismus - vakon be az ördögi sötétben, sárnak, 
víznek, oda vagyok pöcsig, erőltetett menéssel 9-re bent (2 óra alatt). Jó l nézek 
ki. Nem volt érdemes.

Ápr. 3. csüt.[örtök]
előadás, 4. péntek is.

Apr. 5. szombat
l.[ásd] noteszom 21., ápr. 6. 22. old., ápr. 7. 24. old. ápr. 8. kedd 1. 24. old.6 

Apr. 9. szerda
gyakorlat, látva Tuzson a puskát, megkér, hogy holnap jelentsek. lA 5-kor 
Jurenákkal [?] megindulok a szép meleg időben. Erősen megyünk, meg se állunk, 
Jurenák [?] standján marad, nincs senki, pontban Vi 7-kor érek helyemre. 
Tarisznyám nincs. Jó  későn hallik a korponai határban 2 dupplázás és 1 lövés: 
összesen 5, nálunk semmi. Lemondok; olykor egy árny suhanik el - tán „az a” 
karvaly, egy fekete rigót is megtámad. M int szobor, várok. Jurenák [?] tol [el] 
egyet, látok l[-et], de messze elmegy, többször hallok korrogni. Hideg az est, 
magasan húznak, noha csak kéklábúak vannak itt. Jön egy, elmegy, megfordul, 
felém egyenesen, durr - korrog tovább, alul is lőnek Laczi és Tanka egyet-egyet, 
de csak Laczi fogja el (3-dik neki). Még egyszer tán hallok. 7 óra elmúlik, bagoly 
[?] felül, megbotlok, elrepül, de utána[lövök] vakon. Semmi. Lefutok lA 8-kor, 
csend, összejövünk: Laczi egy császárt is lőtt. A zsidónál ivás, szépen, csillagok 
alatt haza, a steingrubeni csárdánál egy görény, V2 11 otthon.

Apr. 10. csüt.[örtök]
Jelentés Tuzsonnak, nyugszom, mert a sarkam fel van törve, hideg idő van; majd 
holnap!
Tanka lő egyet!

Apr. 11. péntek
Jóskával 1 órakor, előttünk Vadas megy le Iblyére. Vonat. Traccs, csend. 
Izzadtan fel, hajtunk, semmi, egy húrosra lövök 10 [-es söréttel], de viszi. Fent 
is puffogatás. V2 5-kor tanyán vagyunk: ott Laczi és Löw heverész. Fát hordunk, 
pipa, jön Barrdis, leállunk, Jóska lefekszik, de se baglyot, se szalonkát nem is 
látok. Lent a nyíresben tolnak [el] egypárat, meg messzebb is néhány lövés. 
A zsidónál tej és pálinka, félig részegen ketten botorgunk haza Vi 11-re a sötét
ben. Jó  volt azért.

Ápr. 12, 13
1. 26. 27. old. [a noteszban].

Ápr. 14.
borús, de meleg idő. Nyugszom, [ifjúsági] kör, levélírás, végre lövök egy 
patkányra.

Ápr. 15. kedd
Pauernél absentia [hiányzás], eső esik, fegyverkiosztás, én Volfinauhoz; 16, 17 
szüntelen eső, mely az idővel együtt felkelti bennem ama szokatlan érzelmeket, 
melyek tavaly ilyenkor már készek voltak explodálni [robbanni]. Hányszor gon
dolok reá és dúdolok. Almomban egy szarvast lövök.

18. péntek
Löw kimegy a nagy sárban, este 5 dunszt7 - rongyos selmeci mind - dene
vérekre. Öcsémtől levél.
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19. szombat
elkészül első térképem, festek is, mennek ki gömblövészetre, sár van, de az idő 
derült és hajt valami ki. V2 2 után indulok, sokan jönnek, már hallom a lövéseket
- be a telt lövöldébe. Pompás mulatság ez: leírása! lA 6-ig ott lődörgök, és 
nézem, hallom a hatalmas lövéseket. De. gömblövés volt. Göndör, Mocsáry jól 
lő, Volfinau, Despot is szerez [ti. pontot], - kint ágyúzás, Csiby el, Danielisz 
szeget lő, megcsapják egymás után, hordó sör. Óvadékot fizetem, aztán Schalát, 
Kovács, Volfinau és én sietve, rogyásig izzadtan, kisietünk. Felállók pont 7-kor. 
Gyönyörűn jön egy, de magasan. Lövök - semmi, korrog, még hallok 2-[ő]t. 
Volfinau sebez, nincs meg. Vi 8 lefuvás, hold süt, haza Vi 10-re.

Apr. 20. vas.[ámap]
magam ki. Zorbánnal fel, sok gyerek, 12 lövés is - tőlem 7 a réczére, 4-kor 
lövöm, F[ickóval]8 és 8-as[söréttel], békaszedés, remek idő, óh postakert,9 Vi 6 
körül ér ki a - vöcsök.
Zajácz, Suró [?] fel, én a pókhálós tanyában megeszem kenyeremet, iszok és 
lemegyek. lA 7. Egy jön messze, eleresztem, aztán másik — talán hallok 3-[a]t, 
egyre Vi 8-kor lövök, hátam mögül, de fordul és korrog. Pech! Felséges est! 
Magam le a korcsmáig, hol már várnak. Iszunk, Vi 11-re otthon.

21. hétfő
lábam fáj. Beviszem a vöcsököt, köszöni, hinni nem akarja, kérdi - hol? Majd a gyűj
temény számára! Botanikába megyek csak, majd bevásárlók, de a pénz - rohan! 
Igaz! Tegnap este a pipám a reterátba [vécébe esett]!

22. kedd
magam ki, lA 5, gyakorlatról. Szeles, de derűs idő. Fel a tóhoz, semmi, onnan 
árkon-bokron át fel, épp 7-re érek standomra. Gyalázat! Semmi nincs, csak 
a hideg téli szél fú. Ma egy hónapja! Akkor is ily helyzetben voltam. Lesek, 
a hideg miatt tánczolok és tornázok, de hang sincs. Egy lövés se a vidéken: no 
már vége most! Vi 8-ig várok, egymagam vagyok! - aztán gyorsan, könnyedén
- hisz békási10 lyukas czipőimben megyek, lefutok 25 perez alatt a zsidóig, hol 
majd felmelegszek. És! - zárva a sábecz miatt. Gyorsan - 3A 9-re - Kis Iblyén 
vagyok, ott aztán lassan már. Előbb nem volt hold, most kidagad, 
hajón úszik a kolompártól izzított rézvörös golyó és remek narancs
színt áraszt a rendesen fekete, most barnásodó erdőségre. Óh, bátor
ság volt átjönni azon! De nem! Erdész! Békák hevesen kuruttyolnak 
a hideg miatt, Selmecz gázlámpái is égnek már - nincs holdtölte - és lassan elém 
biczeg [a] Kálvária is. Könnyű ruhám most sem meleg, de egykettőre bent 
vagyok Selmeczben, bosszúsan azért, hogy fel sem emeltem puskámat.

23.szerda
Meleg, derűs időben megyek la; Jurenák [?], Benkő és Szorkovszky. Már Benkő 
ideges, czvikker! A tóban semmi, Benkővel fel messze kakuk[k] után, de még az úton 
rálőttem egy rigóra, meg a tó felett is valamire. Átvergődve a dombon, fent céllövés, 
fel aztán tanya, bükkösbe - egy héja, sok waldmeister [szagos müge] - vissza a stan
dokra, felállítom a lovakat. 7 órakor már talpon állva lesek. Jön egy hátul szépen, de 
messze. No? Épp azok felett megy el, már dühös vagyok, végre hallom a puffanást. 
No! Aztán Jurenák 6 lövést tesz, hallom is a varjúordítást, lő egy hamvast és egy 
baglyot, lát kakuk[k]ot és kijön rá a kertnél egy őz. Nem mer rálőni. Lemondok: lA 
8-kor felségesen húz egy, melyet ők már cserszajkónak néztek a marhák - felém húz
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bicegve, durr, még repül pár métert, aztán összedűl és összetört jobb szárnnyal ledűl, 
ropog a levelek közt, aztán levágódik. Besietek, meg-megállok, felkap és csapkodva 
eltűnik. No, pech és pech! Vi 8 után lefújok és lassan hazamegyünk.

24. Szentgyörgy csütörtök
otthon. Ma hajt a csordás nálunk. Otthonról álmodozok. Hej! Itt nem is veszem 
észre a tavaszi parasztünnepet.

25. Otthon; térképmásolás.
26. szombat

Megyek lőni, de a puska eltörött. Ez már pech - először is. 5 óráig nézem, iszom 
az assistens söréből 2 pohárt, aztán megyek Lőrincztanyára magam, hol majd 
Villányinak kürtölök. Csendesen megyek fel, aleémon, mikor egy szoboralak - 
Jurenák ő. Standomra állva keresem kicsit sneffemet, majd kakuk[k]ot és ful
dokolva doboló örvöst hallgatok. Villányi szól messze, felelek, ez zavarba hozza 
Jur[enáko]t, miért kiált. Ez meg engem, mert azt hiszem, mennek már, miért is 
Vi 8-kor már lefutok. Összejőve lassan megyünk haza, ki se lőttem puskám; sem
mit sem láttam.

27. vasárnap
2-kor magam ki. Hideg, erős szél, megizzadok ám! Czipőmben megyek. 
Gondolkodok folyton nanin [édesanyján], Békáson. Szebb az. Itt nincs tavasz, 
bár a vörösfenyő és itt-ott a bükk zöldéi[1]. Sok virág, de madár nincs. Vi 4-kor 
a tónál, semmi, felmegyek a kakuk[k] felé, míg ülök, elhúz felettem az egyik 
héja, míg a másikat feljebb látom a bükkös felett. Puffra megyek - vakmerően 
a bükkösben, hogy hátulról érjek a tanyához. Csak megyek. Ah, ott lehetett 
őzem! Csak rét-rét, fent a sötét erdő, felkanyarodok taplós fához, czipőm szét
dűl, végre felismerem a rétet, melyről a tanyához sietek. Csend. Kicsit ülök, 
megeszem kenyerem és lemegyek. Menyét, folytonos zörgés, lassan ki, a nap 
még süt, tó háborog, játszó lányok, dúdolgatva az iblyei erdőn át Vi 8-ra a sínek
hez érek, mikor is - ah! - meglepően kodákol egy fiatal kakas. No! Már megfo- 
gamzik bennem a gondolat! Hidegben megyek haza. Az egyszer korán. K i se lőttem 
puskám; szalonka nem húzhatott. Ismét egyedül voltam a nagy erdőkben.

28. hétfő
Gyurkával megyek, odébb czéllövészet, geodesia. Tanulom a fák neveit. Zsidó 
lány nem akar kenyeret vágni. Szél fú, de jó meleg van. Kis heverés a tónál, aztán 
befelé, át a bükkösön, czéllövészet, taplós fa, 3 hatalmas taplót hozok hátizsák
ban, majd’ megszakadok. Tanyánál kis tűz, meséli Gyura, hogy arról a szép havas 
Alacsony[-]Tátráról lejön olykor medve. 82-ben Molya [?] lőtt, 99-ben láttak is, 
a forrásnál ivott, nyoma, úgy az idén az a régi császár[madár]szar - siketfajdé 
volt. Nem hiszem. Nem állva el lesre, görnyedve indulunk el. Lábam feltört, ki 
se lőttem puskám, nehéz 2 fejsze is, a lábnak vaczak. 9 órakor a kapunál vagyunk. 
Eddig 21 napot voltam kint - a legtöbbször. Vállam fáj a nehéz taplóktól, 
melyek ama vadorzós fától a ptacsniki bükkösből ide kerültek. Felismerem őket.

29. kedd, 30-án
növénygyűjtés.

Május 1.
Hideg, szeles idő, reggel már fújnak,11 rajzolás, 6 órakor már megyek flóberttel 
leállók a fáczánosban, 2-[ő]t látok kaparni, vadul elfutnak, szoborként Vi 8-ig 
állok a kunyhó mellett, melytől egy tyúk szalad el. 3 kakas szól, 2 itt, egyik foly
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tón jár is, másik hurrogva kiált, a harmadik messze fent van, de szépen szól. Ezek 
fel sem gal[l]yaznak. Hideg, sötét este megyek haza. M íg ma egy éve! Akkor 
boldogabb voltam!

Május 2. péntek
még havazik is, fehér a hegytető, rajz a rogyásig, temérdek búcsús keresztekkel 
a templomba, dalolnak a kocsmákban ájtatosan.12 Jő  az est. 8 órára lassan felbal
lagok az igen régen látott gyepűbe és botomra dűlve elgondolkozok. Épp ily eső 
utáni, sáros volt a nyájas, hangos est. Hold nem volt, felhő vonult felül, mely 
egymás után nyeli el a csillagokat. Akkor is búcsúra akart ő menni Bistricére,13 
csodás hasonlóság, most itt van nagyobb, szebb búcsú. M iért nincs itt? Oh, 
hogyan mentem át! - de itt szelencze sincs! Jaj, a túlsó lámpák mintha 
Miháldra14 emlékeztetnének! Ah, te Bella is! Vajon „ő” gondol-e rám, a fogada
lom? Érzi-e, tudja-e szegény, hogy: ma van az első és így a legiszonyúbb évfor
duló! Jaj, csak a gondolatát tudnám! - de tavaly se tudtam. Lassan elsötétül, 
hideg lesz, de nem mozdulok, nem tudok. Az egész gyepű felsivít hosszában és 
a Békásra emlékeztető tölgy - nehány rajtmaradt levele csikorogva nyikorog 
még az ágon. Sóhajt minden, mint bús szívem. Egy álló óra múlik el így, csak 9-kor 
indulok le - de ilyen bús, még sohse voltam tán. Búcsú, búcsú, gyásznap, évfor
duló, örök titok!

Május 3. szombat
Népes város, sok sátor. Megyek Iblyére, ezer koldus a Kálvárián végig, nincs 
puska, mérgesen nézem a 2 szeglövést. Estefelé haza, kör, lefekszem.

Május 4. vas.[ámap]
Búcsú. 11-kor kelek. Esős idő.

Május 5. hétfő
Héjas pakkol és elmegy. Pompás!

Május 6.
Tuzsonnal ki Drevina [?] felé, [növényeket] szedünk, magyaráz, és egy 
fáczánkakast látunk, örvöst, x/i litert iszok Iblyén, haza. Csúnya idő: hó, eső. 
Bácsi küld fényképet.

7-8-9-10.
Folyton eső; atilla, alkuvás 70 frt-ért.

Május 11. vasárnap
Szigethyékkel ki flóbertezni. Lövök söréttel Iblye felett egy sármányt, odébb 
golyóval másikat, aztán egy barátkát. A  faluban esküvő van: csendes, buta, tót 
menet, de ott a zsidóné is. Üres tó; gábor van elég. Iszunk meg[g]ypálinkát, haz
afelé, szelíd molnár[házi]réczék, egy vörösbögy. Csalódok, mert begyük üres, 
csak csőr, láb. Vi 8 otthon.

12.: otthon. Hej - ma Fagyosszent! írok Bácsinak is: amint te nem feszíted többé 
szűk ágasodat [csúzli] csergő húrosra a lombfosztott Békásban, úgy én se faragok 
többet rozoga lesszéket s nem rendezem be az árnyas bodzabokrot tavasz, nyár 
vadászcsarnokává. Nincs flinta, lady pár, nincs snepf - igaza van a bírónak. Nem 
tanídak: római jog helyett van nekem is vegytan: valériánsavat izzadok tőle, 
növénygyűjtés: préselés: [az ember] ráül a kufferre és nyomja! Nunc venio ad 
pulcher. [Most jön a gyönyörűség.] Jer, lelkem kenyere! Hallgasd csak: adva van 
egy kúp, metszés, forgatás. Rajzok: csak látnád, mily művésziesen fogja ecsetem 
a velenczei Márk teret, melyen az ásítozó taliánt is vízokádó baromnak néznéd!
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- Iblyén búg a gerle; botanica telve pinttyel. írsz lóról: no hát az Selmeczen 
nincs, a tót csak marhát használ. írsz lányról, kívánod őket. Magam is, de nem 
érek rá időt paza[ro]lni. Vastag altestű mind, de van szép! Oh, olvassuk inkább a 
régi Vadászlapokat, mikor még Bajor Laczi lő zergét és Lakatos szalonkát! Csak 
pillézhetnék is otthon s n<e kellene erős 80 nap múlva várni csak a boldog hírt 
hozó békási gácsért. Zala helyett a csurgó, örökös csöpögése tömi el füleimet és 
az Ovár ütése int, hogy ágyba feküdve küldjem baráti ölelésemet

Fiat iustitio, pereat indens! 
[Éljen az igazság és vesszen a világ!]

13. kedd
Hallani, hogy már 2-szer láttak a gedeoni szélben legelni egy őzbakot, hát Jóska 
kivezet 6 órakor. Puskát viszek, persze. Nincs még kint, de dühös vagyok, mert 
sok fahordó jár és ordítozva mássza át éppen a völgyet. Remek idő, szag, kilátás: 
óh, csak otthon volnék! Szomorú Fagyosszent! 8-ig várunk, de - noha egy lélek 
se jár már - nem jön ki.

14. szerda,
dörgés közt, borús időben megyek magam KJinger-tó mellett Rónára, hol 
alszom a szállóban. Tanulok is kicsit, majd a temető, csak úgy érek haza. Náthám 
van, készülök.

15. csüt.[örtök]
Hej, Selmec! Megint az eső esik és hideg van. Szeretném flóbertomat 11-re 
fúratni vagy m i!15

16. péntek
az első cserebogarak, hideg idő, 7 órakor megkezdődik - furcsa! - a denevérek 
húzása, temérdek fordul át a sarkon. Egyre lövök, aztán pipázok, puskát puczo- 
lok, [töltényt] töltök.

17. szomb.[at]
Fodor a szabadkéziről eleresztvén, ábrázoló után esőben kimegyek, sárosán 
Iblyére. Giliczét látok és hallok. 25-en lövünk, Csiby csak délután jön. 12 pat
ronomat kilövöm, de az utolsó kiállásig semmi. Ekkor egyet megcsorbítok, majd 
jobbra messze repülőt szétlövök. Munyéta [üveggömbtalálat]. Meg is csapnak 
czudarul. Délben hazamegyek.

18. Pünkösd
11-re felkelek, szomorú, esős idő, csúnya minden [?], csend, unalmasság. Kis 
kártya után a sok ételt (komolyan) rázom le egy csepergős vöröskúti sétával. 
Növény nélkül persze nem jöhetek vissza, de nincs oly érdeklődés, mint a mada
rak iránt. 8 órakor elhozom az atillát, vele babrálok jó darabig.

19. Pünkösdhétfő
1 óra után Sanyóval ki Lőrincz-tanyára - gáborozni. Flóbert, étel: Laczi, Gyurka 
is megy. Remek idő, zöld erdő, dal, üde pázsit, pompás lég. Az országúiról egy 
golyó bakgáborra, elmegy, a II.-ra lebukik, de felkap és haldoklik. Sanyo bem
egy és bottal veri le. A  tóig izzadunk, kalaplövés, gábor nincs, de a túlsó oldalon 
nagyon sok. Sanyi dunszttal lő egyet, én egynek több lövés után egész farkát 
lelövöm. A hosszú dunsztok nem mennek be.16 Sajnálom, de azért felmegyünk 
a tanyához, hol a többiek fát szedve már hevernek. K int alusznak. 6 órakor elme
gyünk, galambok, lágy gerlehangok, körös-körül a tanyán vadásznak is, csend
ben lehúzódnak a rétre - tán az őzért! Büdösek!
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Itt [a] pajtánál egy mókust is láttunk a délután. Lemegyünk: a faluban paraszt
banda megy át folyton tánczolnak a legények és lányok. M iért? Csendben balla
gunk haza a remek estben, de lábaim fájnak a töréstől, 9-kor a városban.

20- 21 .

drukkolok hanyagságom miatt, nátha.
22. csüt.[örtök]

nagy vásár,17 ekkor lesem el az egész délutánt a városház sarkán Dimák lányka 
után.18 Odaszalad a büdös az ablakhoz sétám alatt, de hogy mit gondol? Este 
már kíséri - más.

23. Kész a térkép és [a] szabadkézi[rajz]...
24. szomb.[át]

Reggel ki gömbre. Ossze-vissza 12 lövés, utolsó talál. Gép eltörött, hát úgy 
dobálták fel. Kiderült a hideg, esős idő - úgy látszik. Van pakkom is, Pünkösdre 
kaptam kis 4 kilós süteményt, közte 1 kiló kanizsai friss újságot. Sok buta hír 
bennük: panasz, verekedés, csalás.

25. vasám.[ap]
Sanyival csizmásán fel Gedeonra egy remek úton, puskám vállamon, szép 
kilátás, egykor erre tévedtem el, a tárna romjai, lassan be Hegybányába, iszunk 
a korcsmában, átmegyünk a forróságban - madarat se látva - Steffultóra, majd 
be Selmeczbe, hol Sanyi egy pintyőkét nagy dicsőséggel lelő. Suttyomban, 
izzadtan ballagok át az ünnepies utczán. Nem volt érdemes.

26. Semmi.
27. Hej, ma egy éve! Kedd van; kabátot viszek heverészni és tanulni. Fel Gedeonra, 

egy beomlott akna köveire fekszem, és várom a meleg napot. Alszom és olvas
gatok, aztán 6 órakor megindulok körül Rónya felé a magas úton. Remek kilátás 
egy helyen be Hodrus felé: növényt gyűjtve, sűrű, fiatal erdőkön érek Selmecz 
fölé, a sziklás, szép úton a tóig megyek, onnan pedig 8 órára a völgybe 
ereszkedek bátran.

28. szerda.
Vadászlapok.

29. csütörtök
jön Macsek és többen: Űrnap van. Menet; díszmagyar, apáczák, par.[ádés] 
rendőr-lövészek, mozsarazás fent [az Ovárban]. Keresem a pestieket, körüliz
zadva a Kálváriát, de csak este a Hungáriában találkozók Macsekkel, Vi 10-ig 
vele beszélgetek, meg másik 2 pesti [vei].

30. péntek
térkép, szabadkézi kész. Idő szép.

31. szombat
8-kor melegben ki lövészetre. 12 lövést teszek, tehetnék sokat, mert kevesen 
vagyunk. Sajnálom, hogy nincs több patronom, mert biz’ a por is, hüvely is elfo
gyott. Első 3 lövésem a legjobb, mert a legelső és harmadik munyétát hoz, aztán 
hibázok, végre a 10-ik 10-es söréttel lejön. Délre otthon vagyok.

Június 1. vasárnap
otthon vagyok, tanulni nem tudok. Hatalmas meleg. „Kincstári Krisztus” 
bányász processio. Szép, érdekes.19

2. hétfő
Bacsót [köri] elnöknek választjuk; lopom [?] a botanikát.
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3. kedd
lA 1-kor 20-an a Szitnyára. Szélaknai tavaknál várjuk meg Tuzsont, vele fel, 
gyűjtés, mondja: hogy Barthos urat jobban érdekli a szajkótoll, tejivás, vén erdős 
család, Körmöcz látható, lefelé, 8-ra otthon. Rovnyán majális van. Kapok leve
let; Mussa[?]t.

4. szerda
megijedek, hogy aranyom elveszett, de nem. Gyakorlat; pénz kapok. Öcsém 
szerint pusztul, ronda a Békás, fáczán nem szól, fiabaglyokat elvitték.

5. 6. elmegy, azt se tudom, hogyan?
7-én, szombaton

19 lövésre lövök 4 gömböt. Kis séta Hodrus felé.
8-án alszom 11-ig, de végre a nagy óvári ágyúzás felkelt. Iparcsarnokot megnyitják, 

megnézem.20 Esik az eső. Hej, ma 2 éve, 1 éve!
Hopp! Csüt[örtök] este megnézem a valétabált (szép lányok, csy-ek), szombaton 
pedig 7iayA,a-t [Paulát] fogom meg. Operatio nem sikerül. Ispánok vannak itt, 
egyik táncolt a bálon is; nagygyakorlat. 6 oldalas levelet írok haza; távoli rokon: 
Gyula, erdész. Sok mindent összeírok; hajjaj!

9. hétfő
az egyszer fel tudok Vi 5-kor kelni. Csoda!

10. kedd
úgy alszom, majd’ elkések és álmodok: hej, ma egy éve! Beh más is volt!
Életem egyik fordulójának ünnepét ülöm. Dolgozok éppen, jövőmért vesződök. 
Erős munka vár rám, erősebb, mint eddig. És én félek tőle és óh! órám 
elérkezik a boldog perczhez: elketyegi: Vi 11! Ah! - most ne háborgassatok! Add 
meg Isten, hogy még egyszer átérezzem annak az emlékezetes nagy napnak óriás 
örömét! A  munka megszakadt: 12 év után nyugodni tért, hogy pár hónap múlva 
újra kezdődjék. Ám elmúlt. És e perczben haliám az örök-szót: elég, megérett!
- e perczben hagytam oda bíróim termét, hogy rohanva rohanjak várva váró 
puskámhoz. E  boldogság! - óh, ez boldogság volt! Még most is - hej pedig egy 
év múlt el azóta! - most is felpirul arczom, megráz lelkem igátlan ereje és sze
meimbe ül a múlt dicsőségének minden tüze, fényárja! Egy új életet, egy szabad 
nagy hazát üdvözöltem akkor s megtörlém homlokomat a győzelem zászlajával: 
most pedig! - ah, repül az idő, a gaz mutató átsiklik egyhangú kotyogással a ha
talmas évfordulói számon és képzeletem felgyűlt halmaza köré villámként dör- 
mög a sivárság prófétája: ábrázoljuk ...
Kérdem, csoda-e, ha ellenállhatatlanul vonz magához újra a hajdan ezer bűbája 
és agyam nem tanulni, hanem annak a csodás időnek aranytárában vágy örökké 
fürdeni. Ah! M iért vagyok oly távol hazámtól, hogy elzarándokolhatnék ama 
árva, a puszta közepén álló meggyfához, melynek néma környékén csak lelkem 
látja a hangtalanul csapongó fekete fecskéket?

[1902. júl. 1.]
nem tanulok, csak jácizok. Haris szól este, odalopódzok, be érte, felrepül, lövök 
14-es söréttel, hasra vágódik, orrom előtt és a fűben elveszik, mi lett belőle? 
Maurer lőtt 2 nyestet.

2, 3, 4 stb.
folytonos tanulás Jóskával - most Ábrázoló! Eljön 7-kor, lustálkodva, drukkolva, 
ő sem tudva semmit, vegetálunk, krétázunk, káromkodunk. Elszánom magam,
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mert biztos a bukás. Sebaj! Az utálat! Ám milyen vakáczióm lesz. Ennél kínosabb 
időre nemigen emlékszem.

3-án
meghal Zsembery [Kornél Gyula], 5-én, szombaton este 8-kor temetjük.21 
Erdészek, fáklyák, klopacska, bús menet, banda, tanárok, díszőrök. Jenő másnap, 
vasárnap már reggel bejön, vele [töltöm] az egész napot. Sör, bor, köré fagylalt. 
Elkísérem messze és eprészek.

8. kedd
iszonyú drukk. 4-diknek ér rám a sor, addig összehúgyozom magam, Vili 
Antóny bukott; ülnök: Tuzson.22 No, kopott ruhámban kimegyek. Első példa:

- Tudtam, hogy metszést kapok, múltkor is ilyen volt. Éppen az 
J — 1 analóg gúlával. Iszonyú dologgal megfejtem. Jó . Jön a másik: J~K 

n keresem a metszést. Nem tudom, csak találgatom, aztán yp/
_ i__ körök segedelmével nagy nehezen megcsinálom. Alul kijön: ^ v

(  ilyen marha alak. Törölje le! - szól és letörlöm. Jaj, oda
s "n vagyok - de sikerült. Hála az Égnek! Se 5 frt,23 se drukk! Nem hiába
V __ J  voltam a templomban és este fent a sikátorban. Hazamegyek. Kaptam
ugyan 47 frt-ot, de megy. Sapkavevés volt, atillára 10, blouzra stb.
Nyánya24 Topliczába ment. Bent 9 frt 50,-t fizettem, kevesellették, dehát nincs 
több. Reggelit nem adnak - úgymond -, dehát küldött eddig azt is. Puska rozs
dás, Géza bá’ kéri, mert - éljen - újra fog vadászni.

12. szombat
du. fent a sikátornál lövök golyóval egy szép bakgábort s fiát tussal leverem egy 
rózsabokorban, hol a felbökött cserebogarat is megtalálom.

13. vas.[ámap] Unalmasan magolok.
14. hétfő

Vizsga.25 3-diknak megyek ki 3A 10 körül. A spiritus! Sokat vezetni, beszélni. 
Aztán: terpentin; colophonium [fenyőgyanta], tudom ezt is. Jó. Cseresznyés
rétest eszek. Nézek szobát is, de nem kapni, majd októberben. Délután a siká
torban egy fiatal gábort lövök és pár sebesítés után nagy utat teszek a Vöröskúti- 
tótól jobbra eső berekben. Coccothraustes [meggyvágó] van, de lőni nem lehet. 
Este haza, hol a legutolsó vacsorát eszem, cser[esznyés]rétes és eper! Dühös 
vagyok, hogy a disznó népség, mely becsapott, és én 8-ikán jöttem, még a rend
szeres félhónapot sem adja meg, vagyis a 15-ki napot is [kifizetteti]. Ám nem 
szólok, de ha tartanának is tovább diákot, vissza nem jönnék. Hja, büszke va
gyok! - 15-én este szép lövésre egy diófáról csekegő gábort lövök sikátorban, 
támasztva. Ebéd 5 kr, brinza este. Boté [?] fizet. 16-án Daubner (17 kr) este 
a Jó  csepp” [?]-ben 27 [kr]. 17-én Daubner pörkölt 21 kr. Késői kelések.

1903. máj. 13. szerda
du. egyedül ki flób.[ertt]el. Remek idő. Lőhetnék egy karvalyt, ha kész volnék. 
Hozsanna!
[Kis]Iblyénél az úton észlelek egy új fajt (legalábbis] nem tudtuk) Selmecen: 
Dendr.[ocopus] leuconotust [fehérhátú fakopáncs]. Tisztán látni. Itt is fészkel 
bizonyára. Örülök néki. Nyomban reá reppenik a bokorban - valami kis színte
len poszáta. Érdeklődök most nagyon az ilyen tücsök után is, ezért veszem csak 
észre és (Brehm szerint: jó megfigyelőhöz képest) feltűnik rögtön fehéres farka.
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Ezt nem ismerem. Utánamegyek és szerencsésen lelövöm. Nem ismerem. 
Gezecsőr, de nem zöld. Farkán fehér folt. Elteszem. Wollnhofer nem ismeri 
hirtelen (Zajácz ráismer), felüti Neumannt, hát ott áll. Musc.[icapa] parva. 
A hímjét ösm.[erem], de a <3 -t nem. Kissé narancsos begy csak. Chernel szerint 
most vonul át. Eléggé ritka és nehezen tűnik fel. Ú j faj. Örülök néki.
A tónál szárnyazok egy cJ Laniust, mely a vízbe esik. Ott úszik, és a bokorban 
elvész. Megkerülöm a tavat, látok ugráló halat (pisztráng ?), karvalyt, és kószálok 
az erdőkön át, míg újra egy szép <J collarist lövök (praep.). Átmegyek a falu felső 
oldalára, az erdőben az út mellett nyíltan, ostobán egy fészek benne feketeség! 
Kirepül a [Turdus] merula 4 zöldes tojás: egyet elviszek. Át kasul a gyer
tyánosokon; kék kágyillót [meztelen csigát] viszek kettőt. Gerle búg. Felvágok 
örvösöm felé is, de leereszkedve hazabaktatok, 

máj. 15.
Löw[v]el Iblyén L. coll. var. dumetorumokat szeretnék. Fészkel ott Upapa [is].

16. szomb.[at]
Zajacz és Pali Lőrincre mennek. Lőnek sibilatort örvöst, mókust, tolnak ölyvet, 
kányát. 4-[e]n Szitnyára megyünk.

17. vas.[ámap]
A kertben - lebzselésem után - egy víg, öreg 9 verebet lövök. Hasa kopott. 
Hernyót evett-e? Egy kis 6 mm zöld hernyócska volt benne. A többi mag és hul
ladék. Fején egy sáv feltűnő. Kifejlett példány. A Szitnya csúcsán volt egyetlen 
cserebogár. (Az erdei veréb az odúk elfoglalásával káros most.)

20. szerda
Magam ki flób.[ertt]el Tóp.[atak]ra. Egy ölyvet lőhetnék, itt fészkel Moha 
szerint. Az első 2 haris Iblye rétjein. A tónál egy tót suhanc hajtóval pár gábort 
kertölök [kerítek be] és végre egy 6  -t lövök. Hosszú mászkálás után a tóba 
lövök kupán golyóval egy szép <J coll.-t, de hogy dumet.[orum]-ok-e nem tudom 
(fehér a tükör). A vízből hozom ki. Más nincs. A fitiszek már hallgatnak; har
mathullásra a haris is elhallgat, mely a dübörgő vasúttól nem fél. A zsidónál kis 
bort iszok; egy hatosom ott marad. (Kedves falu.) Látom a plébános sírját.

22. p.[éntek]
de. Tirts-forrásnál. Ragadozó jegenyefenyőn fészkelő serinusok (2 pár), 2 húrost 
nézek el, mert őket a zöld nyárból nem ismerem. Óh, ha néktek való volnék! Hát 
ez az a föld, hová utánatok oly sokszor szállt képzeletem?

23. sz.[ombat]
újra geod.fézia] gyakorlat. Elég szép. Sikátorban fekszek, egy gábor fészkel az út 
szélén. Csinálja csak [a] fészkét, 

máj. 27. szerda
Becslési gyakorlat van, de elviszem flóbertomat is. Úton a sok menő miatt nem 
haszn.[álom]; eldugom, iszonyú meleg. A gyakorlat végén 2 új ösztöndíjas 2 hor
dó sört viksol [üt csapra], én is iszom 7 pohárral és kis vajat eszek. Félig berúg
va megyek most fel - harisozni. Ez a célom. Pedig itt áll előttem egy új tábla: 
„Kíméljük a madarakat és fészkeiket” (enyhe, udvarias kifejezés!).26 Egy gilice 
szól a geodésiatorony alatti fenyvesben, meg 2 kakas is hupog. Isteni szép alkony 
előtti idő! Sokáig a gili alatt vagyok, de a csúcson ül, nem látom. Mikor 
észreveszem, elmegy. Most részegen leülök, hogy megvárjam Valami oldalt 
hozzám csap: nagyobb! Ijedten néz rám egy rigó. Rögtön rálövök. Odaragad
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mozdulatlanul. Lerázom, elteszem. Remek, kövér d T.furdus] musicus 
(kipraep.). A haris is szól. Vakmerően le. Melléje ülök és hallgat. (Jó hallás!) 
Megunva levágok, hát egy bokorból elég gyorsan kicsap, nagyobb, és csak akkor 
látom, mikor túl a vágásban eltűnik. Futok, zörgök, nincs. Átvágva az iblyei útra, 
azon haza. Több gábor van itt, de csak egyre lövök, mely elmegy, még egy c? 
gubbaszt a tanya mellett. Holtan jön le. Haza. 

máj. 29. péntek
Ebéd után Ervinnel szobában ülünk. Hát az ablakhoz jön egy szemtelen, vén 
kanveréb. Jön a madámé27 czukorjára. No, ennek kampec. Frankó [?] a flóbert! 
Ervin átnyújtja, röhögünk, egy golyót gyorsan bedugok és célba [veszem]. 
Kupájának tetejét elviszi. Veréb. N yílik az ablak, jajgatva futnak ki a nanyák, 
korholnak, sírnak, ez nem veréb! Behozzák, ordítanak. Én iszonyún röhögök.

30. szombat
Valétabál. „O ” is. Éjfélig nézem. Dühösen haza.

31. vas.[ámap]
Pünkösd. Dörögj[?] Méreg.
[Utólag beírva.] 19. Dunántúli főjegyzőnek választanak (Kaán, Metzli, Lábos, 
Tripammer utóda.)28 

Június
[1.] Du. fl[óbertt]-al magam ki Iblye felé. Tán lesz haris? Egy fürj remek dala 
mellett a buja mezőn át a vasúti vágásig, hol a tüskén egy buta cí gábor ül. 
Lelövöm. Drenyova felé ballagok haza, hol egy rózsabokron egy gáborpár ül. 
Elmennek egy gyertyánra, hol nem találom (lőni nemigen merek). Megnézem 
a bokrot és a fészket megtalálom. (2 hideg tojás van benne; miért nem volt rajta 
a 9, tán elhagyta, vagy a <? figyelmeztette?) Innen veszem észre a szép mel- 
lényes <J -t a fa csúcsán. Szép lövést teszek rá. Csak hallom, hogy az ágakon 
kopog valami, hát szárnyazva leesik és fut a gábor. Leütöm. Mindkettő begyében 
bogár. Eső esik; leülök: a víz kihajt az erdőből egy nyulat. Majd’ 10 percig moz
dulatlanul néz. Eszemben a múlt és a jövendő vakátió jelenetei állnak elő. 
Boldogan nézem; szinte felejtem, hogy itt e rongy helyen vagyok, hanem 
v[ala]mi dunántúli csepőtés szélén. A haris szól, de a vizes fű miatt hagyom. 
Az iblyei úton semmi nincs. Egy csicseri rí csak.

2. kedd
Csomagot (2 könyvet Csigorkánytól[?] is) kapok hazulról. A délutánt csak 
ellustálkodom.

3. sz.[erda]
6-ig otthon, aztán felfutok Rónára a majálisra. Vihar tör ki. Vi 11-ig ott kotyolunk 
és nézzük a remek éjszakát, melyet sokszor egész Szitnyával együtt [Szent] 
Antalon tűiig megvilágít a szakadatlan pislogó, czakkos villám.
Nem hozott semmit e nap, pedig vártam tőle valamit. Rászántam volna bizony 
fejemet még arra is, hogy fogadásom ellenére egy csárdást járjak el vele; ha őt Z. 
le nem foglalta volna. így nyugodtan távoztam.
Hiába, Selmec csak Selmec marad! Vágyok, epedek otthonom után már, hol 
isteni lesz - kinyugodni magam az erdők elhagyottságában. Remete leszek ott, 
a mező és erdő vadján kívül semmi más nem izgat, egyért élek csak és kerülni 
fogok minden lányt, ha meg is tetszik. Peches vagyok ebben; már most másod
szor járok így, de ki tudja, nincs-e helyesen ez így? Az ilyen bánatos, óhajtott
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szerelem még sokáig kínozni fog még engemet, kész betegség, nem más. Ah!, 
csak maradhattam volna az, aki voltam! A régi kor szépsége, egyszerűsége, 
remetesége legszebb időm. Reám már elveszett a modern, tánczos, mulatós 
ifjúság minden „gyönyörűsége” Még most kellene sietnem, hisz’ ifjú vagyok, 
hogy megkóstoljam én is a minden ember élvezetét, hisz remek valami ez a tánc, 
csak elnézem - de nem sietek ... Saját magamon bosszulva meg magamat, lassan 
el fogja tán majd lelkemet a gyengéd epedés helyett a gyűlölet, mely aztán kiöl 
mindent belőle, hogy csupán a szent szenvedélynek adja át a helyet. Bárcsak így 
lenne mihamarább!

8. A sikátori gáborfészek még üres.
9. Gyakorlat után estig Szécsi-forrásnál vagyok - tanulva. 7 előtt már az E-betű- 

ben29 kijön egy vörös, erős őzbak, és ott legel végig. Csak nézem és óh! — 
Kovácsiban érzem magam, vagy hol is? (- tegnap traccsoltunk a vasfejűkről!) 
Később hupog egy császár is, a víz pedig egész fekete a milliónyi herczig, 
futkározó békaporontytól. O lyv és egy karvaly a magasban. Boldogan megyek 
haza, haris, fúrj és csikorgó foglyok édes zenéje mellett! - de gondolatom 
Zalában van ám, hol nékem neveli a patkós kakas néhány kövér csibéjét majd. 
Csak testem van itt, lelkem az én még szebb hazám erdején kószál. De czudar 
ilyenkor már itt lenni, a Briszti, a jogászok stb. már oszlanak. Szép a nyár is, 
hiába, de azért alig várom a - hamvas szilva érését, a piros barackot 
Előadások gyérülnek, sok bolond gyakorlattal bolondítanak.

1 0 .szerda
Érettségi évford.[uló]. Oh, Uram, add vissza azt az időt. Visszaszállok egész 
erőmmel abba a bolondosán csábító, gyönyörű múltba, melynek legszebb idejét 
nyitotta meg egykor e nap. Most eső esik, hideg van, kussolok a botanicában - 
akkor, ma 2 éve, meggyfám alatt üdvözlém Driádomat - elővettem puskám 111 
napra, szerelmem égett - várva az alkonyt (most semmi nincs, le se nézek). Pláne 
most tudnám csak felhasználni azt a hosszú szép időt, óh jaj volna a dűlőknek! 
De nem lehet; elkeseredve vegetálok csak minden édes mozzanat nélkül. Fog-e 
még lelkemben lakni az a boldogság, mely ma 2 éve duzzasztotta ...? Diákéletem 
dicsőséges napja volt az, vágyaim mindensége, boldogságom Oh, hogy már 
elmúlt? Mintha tegnap lett volna csak ..., még a zalai bor mámora ül bennem. 
Pedig! a düh keserűsége ez Nincs sok várnivalóm a jövőtől, a jelen vadul 
nyomorult, csak az a múlt szép, mikor Oh, sütött a nap, poros mező útján bal
lagva éretten néztem a bólingató gabonatengert, elfekhettem a virágos postai 
réten, hazamehettem jó ebédre édes Anyám örömteli házába ... Most harangoz
nak ... Hej, másként hallgattam akkor azt az öreg kanizsai harangot... Azt se tudom 
már, milyen a hangja?
Úgy vágyódnék már haza! Boldog az, ki mehet már (Bácsi is), de hol az idő, 
mikor az erdész is indulhat. Augusztus szent kalendájakor! Bár már itt volna!
- Egy vekker ketyegése a mai évforduló ridegségét eléggé jellemzi No meg 

 ̂ a rajztábla!
11. Űrnap

Kedves Bácsi! Gratulálok. - M ikor 80 hónapon át odajártunk a fellegvárba, nem 
féltünk a jövőtől, a főiskolától. Hitünk 2/3 részben meghiúsult. Már most 
tudjuk, h.[ogy] az érettségi csak egy híd 2 olyan föld között, melyek egyike 
hasonló a másikhoz - kökényerdő az egyik, csipkebokros a másik -, felvérezi
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mindegyik [az embert]. És e híd változtat: a praemat.[urus]-t nagy reménységgel 
eresztik tanárai a jövő tengerére, pedig hej! - igen sokszor kiugrik annak is 
kezéből a biztos cél felé törő kormányrúd! Csak a kurucosan állhatatos, önerejű 
ész győz [...] Nem ismerem a jogász-pályát, de a közbeszéd léhának mondja, 
s magam is hiszem, ha a már ide is eljutó pesti, üresfejű, unalmas jogászokat 
nézem. Lehet, hogy nem így van, pláne a vidéken, de a modern technikai kor az 
ősi jurátus világ haldokló maradékjának nézi már e pályát. Lehet, hallottam, 
hogy ott is nehéz az élet, a vizsga, így hát nagy akadály hátrahagyását látom 
a Bácsi minapi vizsgázásában is. Néked 2 esztendő rendben van, nem hallgattál 
hiába, üresen. Indexed megnyugtathat és ez a fő! Ezért gratulálok.
Téged nem nézlek jogásznak (inkább Óvárra30 leveleznék!). Te műkedvelő vagy 
csak, vagy ügyes politicus, ki a kevésdolgú pályának summás szüneteit gazda 
ésszel ki tudod használni.
Néked most van szabadszezon, nékem máskor - úgy fele értelemben. Hallom 
a hírt folyton, hogy ki-ki megy haza. Csoda-e, ha 2 év előtti időt kívánom? 
Olvasom az egykori napokat. Sütött a nap, kék volt az ég, virágzott a rét, dalolt 
a madár... Látom a jelent is. Messze a dongójárta réttől, a dalos madártól, a hella- 
sias égtől egy kis kalibában bámulom, mint locsog körülem az utálatos eső. Az ilyen 
egyedüllét - komisz, s az ilyen nyár nyomorúságos. Úgy él benne az ember, mint 
az állat: mozog kicsit, aztán nyughelyére száll és döglik. Szeretném tudni, hogy 
a szabadság hírvivő galambját lelőtték-e valahol, vagy oly messziről jön, hogy 
csak hetek múltán éri el mozgóterem határát.
Üdvözöllek az anyaföldön. Vigadj, élj! A város unalmát váltsad fel a szabad pusz
ta szent ajándékával: a csendes egyedüllét tisztaságával, boldogságával! Falun 
vagy. Nem. Mezőn vagy. Mezőn és erdőn. Felejtsd el, h.[ogy] jogász voltál 
valamikor.
Szeretnék én is jogász lenni. Milyen egy pörös? Könyvek, melyek még engem 
földhöz vághatnak.
Szeretném Madarászt, ennek híján Kohautot.31
Végén: Még egyszer grat.[ulál] és üdv.fözöl] zalai tanyádon, hol ugyan most 
őzbak híján csupán ragadozót hozhatsz a vérpadra, de máris elhallgathatod a hol
das esték küszöbén az itt-ott felcsengő fogolycsib.[éket], pittyp.falattyogást], 
s haris késelést, mert azok nemsokára tarisznyádra festenek istenien szép 
bokrétát!

Csókollak: Barthos
Jún. 18.

Folyton geod.[ézia]gyak.[orlat]. Kisiblyén egy csapat Loxiát látok. Oh, ha pus
kám van! Sok rajz, dolog és az idő rohan. Esős, csúnya idő. M ilikét nagyon 
ritkán látom. Iszonyúan epedek már szünet, szabadság után, pedig aggaszt, hogy
- mint szegény jó Nyanyám írja - beteges.

Jún. 19. péntek
Geod.[ézia] után magam a Szécsi-forráshoz. Remek hely ez! Strobus 
[simafenyő], silvesteris [erdeifenyő], excelsa [lucfenyő], lombfák vegyest, fent 
a szép E  betű, a tó. Még süt a nap, heverve olvasok, aztán csendesen evezőrudat 
kerítve egy talpra állok, melyen jó darabig csónakázok a vízen. Remek a békák 
hangzavara ..., különféle. A szúnyogzúgás majd Szt. Jánost, majd kovácsi éji 
leseit juttatja eszembe. Kifáradok, 8 óra lesz, lábvizet veszek, fent 2 őz, nézem,
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remek est, békák erősen, feketerigós, majd - ti-titi-titi-ti. Felhangzik a sötét, dús 
berekben egy bonbau. Ahá! - teljes a kép! Felvidéki tavasz, mintha a szellő 
szántna ott a ligetbe, a játszásában sziszegve. Hallgatom, sípolok, hallgat, aztán 
újrakezdi, megint sípolok, csendben marad ... Most nincs szerelem - nékem sem 
szabad. (Ervin holnap megy, különben sem tisztítaná a helyzetet, restellek elibük 
kerülni.) Csendesen, vadászgond és -reménységgel, izzadva ballagok ki a sötét 
gyertyános bükkösből. Az E  betűt elnyeli a homály, a békát se hallom, a császár 
is alszik, csak a 2 őz bámul a bércről messze be a fénytenger felé (városba), 
hova egykedvűen ér be most egy kopott, remete erdei lény és eszik. Ah!

20. szombat
(Ervin szó nélkül elmegy, M ili hidegen fogadja elkösz[ön].) No, megálljatok!
A kertben tanulnék Egy Pieris [káposztalepke-]hernyót nézek (ha az?), mint 
mászik fel lábaival a finom szálon. (Czérnán homokzsák.) Ügyes tornász, szája és 
csimpasz-lábai dolgoznak. Felére csipkézi a levelet, agyontiprom. Az ő léte e fához 
volt kötve, neki ez a világ, nékem e rongyos Selmec. Flegma Musc.[icapa] gris. Ü l, 
felvág s máris szájában a bogár. M i egy bogár élete? Csigák másznak, friss gomba. 
Este vihar, 10-ig a körben muszáj lenni, majd a gáz is elalszik. Úgy botorkálunk 
haza a rémes, villámos éjben. Most az erdőn lenni!

26. péntek
Tanulva, csak elnézem örömmel a kertben a sokféle cinke (P. major, ater, palustris, eset
leg coerul.feus], Aegith[alus] caud.[atus], Sylvia atricap.filla], Musc.[icapa] gris. [óla]) 
szorgalmas munkáját. Ez már tisztogatás; dehogy tudnám most lekavicsozni a sze
gény czinegét! Változunk. Jancsi beküld 5 lotyót. Isteni. Épp jókor. Öröm.

30. Névnap
Folytonos, erős tanulás - lóhalálában. A kertben egész szérűt jártam már; most 
is ülök az árnyban. Egykor 4 gilit lőttem, és óh csodás! - kukurozás felettem, 
felnézek, egy gili kuriczál a fán nekem. A szomszédból szökött. Elnézem sokáig, 
nagyon sokáig így már szép; ah gödrös vidék!

Július
1. Tenyésztéstan (ülnök Bence)32 3-iknak: elegyítés előnyei, szabályai, hátrányai, 
cseres, botfa, nyesőerdő, tisztítóvágás. Dühös vagyok, mert fáradok.
Levél: portverő kopóhecc - Bácsi daxlit lőtt a vágásban. Rosseb-ette adó! 
Tegnapelőtt volt Péter-Pál. Valamikor ő öntötte csurdig diákboldogságunk 
poharát; mentünk a békásba, Mágocsra Az idén a szoba sarkában féldöglöt
ten aludtam át.
Tegnap volt jún. 30., a szülét.[és]napom. Mindegyiket szépen, becsülettel 
megültem, a 20-kat büdössé tették a könnygerhes [?] scorpiói Ne légy 
szerelmes! Ajánlom, noha bagoly mondja

6. hétfő
Becslés.33 Fekete kimegy, assist.[ens] adja Mayer-Hastfeld és Klausner 
mag.[asság]mérő, aztán - óh! - a törzselemzést. Nehezen megy. Bejön az öreg 
és: évgyűrűk, pereszlenek (2,3,2 a felelet). Dühös vagyok a pech miatt.
Erősen tanulok. Vekker ugyan 4-kor nem költ, de nappal folyton dolgozok, csak
8-9[-én]sétálok. Ő t nem látom: egy nyájas találkozás csak.

Júl. 10.
3-iknak - 6 órai felkelés után, esős időben - Szentistvány és Zwarik előtt - Geo- 
desia.34
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1. theodo.[lit]hoz vezet, ott az a látócső forgás- és irányító tengelyének 
merőlegessége.

2. Reich.[enbach] táv. [olság]mérő levezetése, ha lejtős helyen a rúd függőlegesen áll.
3. libella készítése, alakjai, fúrása.
Látszik, hogy komolyan tanult - jegyzi meg és - jeles, (nem állattanból!)
10-kor már otthon. Bánt a ronda eső. Tegnap M ilim  buzerált fel. Nyanya 
Ciliiben van. Bácsi arat. Virtslizek, minap tojásozni akartam (2 drb 7 kr!). 
Gyümölcs: Vi l[iter] cseresznye = 5 vas. Az utczán eszünk. Múltkor Szt. János- 
kenyeres tészta! Halló!

Jut. 11. szomb.[at]
Hárman Tópatakra. Lövök több gáborra, végre a tó szélén egy juv. 9-t dunsttal 
holtra lövök. Megtalálom. Heverünk, szívjuk végre a szabad léget, fiirj is 
[pity]palattyol már, hej!, lent aratás, írják, bár országos eső mindenütt. O ly 
szokatlanul éhesek vagyunk, hogy a tanyára nem [megyünk], hanem nosza esős 
időben traccsolva haza. Bácsi ezalatt lápi vadászatokat tart (lő vízityúkot, 
czankót, récét).

Júl. 12. vas.[ámap]
A város az acad.[émiá]val együtt Vihnyén nyári mulatságot rendez.35 Séta ked
véért s mivel még a híres Vihnyét nem láttam, ebéd után egyenruhában Váryval 
gyalog ki. lA 4-kor odaérünk. Röhögünk sokat, hisz’ ez nem fürdő. Poros, zajos, 
tót út, unalmas képű gyerekek - egy ártézi kút. Leülünk a parkban, majd a czi- 
gány zajára az evőhelyhez, hol sokan vannak. Feketehajú, jóképű asszonyok, sok 
férfi és sok zsidó. Elnézem őket és sörözünk (Kraus, Palkó, Vasas), este enni 
lemegyünk Kachelmannhoz - csibéért. Nincs elég pénzem, úgy kell kunyerálni. 
Ro[s]sz ez nagyon, dehát nem számítottam rá. Strienta [?] folyton fizet - liter 
borokat iszunk, azután fel a tánc felé, újra ivás, majd részegen a megvett tűzoltó 
szerkocsira ülünk. Váry rókázik, többi alszik, én is tele vagyok. Peszerényen felül 
leesik sapkám, leugrok a robogó kocsiról és felfordulok létrának az út közepén. 
Meg se érzem, sőt józan leszek. Röhögnek azután is sokat, hogy nem fáj-e 
valamim? 2 órakor otthon. Gyalog, nem tudom.
Egy kanizsai zsidó asszony is van. Ince Pista nem. Asszonynak való fürdő - gye
re [k] kert.
Lassan belekapok Középít. [éstan] II.-be, és jól szorítva, 17.-n, pénteken Sobó és 
Dr. Tuzson elé állok, hol 3 kérdést elégségesre [tudok].36 Ekkor hallom háziak
tól a Dimák-ék csúf beszédjét rólam és az öreg Langaner halálát.
Az indulás közéig; folyton gondot ad, hogy felmenjek-e visitelni? (Vasárnap!?)

18. Levél Bácsinak: Kágyillót [meztelen csigát] etettem mindig friss gombával, hogy 
oldják fel nyálukkal. Egyet agyontiportam. Ajaj, de megijedtem, kétszer elcsúsz
tam szegényen. Két nap alatt a nap végzett vele: pora se maradt. Osszezsugo- 
rodok és brevis leszek. Öreg. Tarfejű flóbertom - minden múlandó - sírgöd
réhez támolygok. Halálos kórja már az avéttság. Dicsősége van: csak 11 fácánt 
említek. Megette a harmat, hó, eső! Utolsó diákvakátióm elmarad a többi 
mögött, ha vele kell töltenem. Tegnap írom a Matr.[iculát - a vadászeredmények 
törzskönyvét]. Csekegés a kertből; harcias gábort üt át golyóm. Beírom rögtön 
ezt is: 856.! Millenniumot kell ülnöm újeszt.[endő]re! Dicsérem a fürjet: hogy 
lőttem az elsőt. Szeretem, mint Bársony Csicsa. Passziós vadász nem is érezhet 
másként!
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A felsőbb mezei gárda még üres - Crex koma nélkül. Muszáj. Kemenesalja, 
Bakony, Balaton koszorúzza hazádat; nem csoda, ha szép. És különös! Újraéled 
ott Phoenix-madár, amit máshol rég elsírtak, az kicsiben, sejtetve az egykorit, 
feléled a Te öledben.
Igen! Szerencsés vadász! Megkóstolod a lápi vadászat ízét - ha csak kanálhe
gyről is! És te csak bámulod a zavart s nem hiszed, hogy a feltámadt halott 
napokig kéjeleg csak veled. Aztán befut a nap, égbe emeli a gyöngyös vizet, 
mely rétjeidet feküdte át! A múlandóság végképfp] győzött már a múlt dicső
ségén!
Nem addig hordja kutyád az első tucat foglyot. Megreszketek az élvezettől, 
pedig csak olvasni fogom! Még forgatom a papírt, de quittek leszünk nem addig, 
ha csak annyiban is, hogy te foglyot, fürjet tízesével fűzöl slinglire[aggatékra], én 
meg néhanapján lövök egy napbarnított verebet, hogy elmondhassam: kinyal
tam az élvezet serlegét!

Barthos
19. vas.[ámap]

Délben egyedül atillában felmegyek.37
27. hétfő

Talajtan.38 A phosphorit! Sohse hallottam. Nulla. Sőt. Majd’ elkerget, én vesze- 
kedek és frázisozok. Nagy nehezen elküld. Elégséges. Hová való? Kanizsai. És 
a phosforitot nem tudja! Jaj, kérem.
2 óra alatt izzadva pakkolok. Egy facér 1 koronáért leviszi a hátán. 49 kiló! 
Mennék éjjel magam, de Aurél tartozik 3 koronával, álmos is vagyok a fürdés 
után, hát délben kelek fel egy vers gyártása után. Du. naplopás, Auréltól 3-[a]n 
(Fehr, Nagyváthy) indulunk 2-kor. Jó  gyorsan a rossz és poros úton lesétálunk. 
Én csak kardomat viszem. Czélora: tudja Isten.

28. Párkánytól vonaton Pestre, itt a Patához [?]. Alszom, vacsora. Kurvák. Jóllakom 
a zajjal. Pech! nem tudom Demcsikék czímét, másnap sorba járom Nádor utca 
házait, de nincs! Lacikonyhában eszem. Dühösen haza. Fáradok. Este circus. 
Másnap múzeum, patronvevés (Huzella 4 frt), Madarász könyvének keresése, 
fogok venni, Duna-part.

Aug. 1.
reggel elbúcsúzok. Kerepesi-temetőből megyek Nagethoz, nem adja részletre. 
Lézengve érek Kun S. antiquariushoz, kirakatában dr. Mad.jarász] ára 12 frt. 
Majd’ elesek. Most a végén akadok rá? Betámolygok.
Nekem az a könyv kell!
Kérem!
Részletre. Nem lehet. Oh, pénz! M ajd’ fejemet veszem. Adok 2 frt-ot és meg
egyezünk, hogy még 8 frt küldése mellett decz. 1-ig a könyvet megküldi. 
Kelenföldön ülök fel és nézegetve szállók haza, minden ismerős, rövidnek 
tetszik az idő. Balaton. M ár egy falusi banda vadászik. Hjaj, nékem kedvem 
sincs. Nem lesz semmi; csak a hatos.[ági] engedély a fő! Megkapom-é? Itt 
a vadászhajnal.
Gyalog haza. Bezörgetek.
Hétfőn jön a kuffer s benne rongyos flóbertom.

Barthos
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MADÁRTANI MEGFIGYELÉSEK

Barthos Gyula - miként azt számtalan helyen kifejtette - elsősorban madarásznak tartotta 

magát A madárvilággal kapcsolatos megfigyelései középiskolás éveire nyúlnak vissza, s szám
talan esetben hivatkozik is az akkori feljegyzéseire. Később, Selmecre kerülve mindezt folytatta, 
s tulajdonképpen élete végéig gyűjtötte a madarakkal kapcsolatos adatokat. Ezek' részben 

beépültek -  miként Selmec esetében láttuk - a naplójába, helyenként a lőjegyzékek tartal

mazzák az ilyen irányú megfigyeléseket, de vezetett kim ondottan madártani naplót is. 
(A tanulmányaiban, illetve kisebb cikkekben, híradásokban megjelent adataira itt csak utalunk.) 

Egy ilyen, feltehetően a terepen vezetett naplótöredék igo4 végéről maradt fenn:

1904. december 24. és 25.
N.Kanizsa, Békástó 

Dec. 24.:
11 drb Anser fabalis [vetési lúd] Szt. János felett. Az úton sok C[orvus] frug[ile- 
gus] [vetési varjú], Pica [pica] [szarka], Emberiza [citrinella?] [citromsármány?]. 
Kisebb madarak csapatjai: bizonyára Fringillák [pintyek], Canna[bin]ák 
[zsezsék].
Békásban Pyrrhula [pyrrhula] [süvöltő] 8-10,
Turdus viscivorus [léprigó] (szelíden)
Picus viridis [zöld küllő] 1-2 drb 
Dendrocopos [harkály] - || - 
Garrrulus gland[arius] szajkó
Coccothraustes [coccothraustes] [meggyvágó] 1 csapat
3 órakor már C. fug.-k húznak a sintéri dclőre.

25. Békásban Accipiter nisus [karvaly]
1 Buteo buteo [ölyv]
Réczés gát befagyva.
Országút mentén sok varjú a fákon már elülve, meg kint a földeken is. 
Homályban némán behúznak a szálerdőbe.
Itt-ott húros [rigó].
Nemes vad: semmi. xh  5-kor a Békás felett 1 csapat Corvus (colaeus-[csóka-] 
hangok) - (avagy Col[aeus] csapat) húz át - valóságos felhő. Soha ilyen csapatot 
nem láttam. Volt cirka 300 m hosszú.

Ilyen alak:
Glauc[idium] noctuum [kuvik].
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Ugyanilyen, noteszlapra rögzített megfigyelés maradt fenn abból az időből, amikor már 
többnyire puska nélkül járta a vidéket.

1953. IV. 10. du. *4 3 - V i  6 
Móriczhely 
Búbos vöcsök pár 2 
Tringa [cankóféle] 10 
Tőkés réce 3
Böjti réce 11
[Réce] Csapat 200 
Bíbic 2
Szürke gém 7
Rétihéja barna 1 
Seregély 5
Mot[acilla] alba 
(Barázdabillegető) 1 
Szürke varjú 3

gyenge!

A szerző legfigyelemreméltóbb madártani naplója 1905-ből maradt fenn. Iharosberényben, 
a gyakornoki beosztásban elegendő ideje és kedve volt ahhoz, hogy rögzítse a madarakkal kap
csolatos megfigyeléseit. Ahogyan telt az idő\ a feljegyzések nem minden napra, hanem 2-3-ra, 
esetleg egy hétre vonatkoztak, de amikor a következőkben a naplóból teljes terjedelemben 
közlünk egy átlagos napot, láthatjuk, hogy Barthos tényleg minden madarat feljegyzett, 
megfelelő módon értékelt, sőt esetleg mások megfigyeléseit is beépítette.

Március 21.
Met.: + 6,5 C °, délben 9 °C  
Derült, gyenge szél, kevés eső.

Accentor [Prunella] moduláris [erdei szürkebegy]:
néhány a nagyvári irtásterületen heverő ágrakások között. E  rejtett életű madár 
idáig ismeretlen volt előttem; azt hiszem: Kanizsa határában nem is igen jöhet 
elő, mivel nem emlékszem vissza, hogy valaki madarász pajtásaim közül egyszer 
is lőtte volna.

Coccothraustes [coccothraustes] [meggyvágó]: 
a nagyvári szálerdő magas fáin több darab.

Pyrrhula pyrrhula (eur.?) [süvöltő]:
3-4 drb Nagyvárban Betula [nyír]-rügyet csipdes.

Turdus pilaris [fenyőrigó]:
jókora csapat száll meg Margitban.

Stumus vulgáris [seregély]:
fészkelőhelyeiket már elfoglalták Nagyvár szálerdejében. Hangicsálásuk 
betölti az erdőt. Énekük variatiói megleptek: egész tisztán visszaadták az 
Emb[eriza] cal[andra] [sordély], Scolfopax] rust[icola] [erdei szalonka] korro- 
gása, a Garrulus [glandaris] [szajkó] hangja mellett az Oriolus [oriolus] [ sár
garigó] csengő „huncut a bíró!”-ját, csakhogy halkabban. Óriási magasban 
tanyáznak.
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Columba oenas [kék galamb]:
Nagyvárban fent a légben gyönyörűen csókolódzik. [Columba] polumbus [örvös 
galamb] gallyat hord fészkéhez (erdőőr megfigyelése).

Corvus [corone] com ix typ. [dolmányos varjú]:
circa 30-40 drb óriási lármával kering a „soros” felett. Észak felé húzódó csa
pat lehet.

Passer montanus [mezei veréb]:
csapatban. Szinte érthetetlen e még fel nem oszlott csapatnak együttmaradása. 
Nagyvár körül kóborolnak.

Emberiza citrinella [citromsármány]: 
párosán.

Emberiza calandra [sordély]:
Feltűnő kevés van. Alig látni!

Scolopax rustícola [erdei szalonka]:
20-áig 60 drb esett, a csurgói uradalomban 40 drb. Nagyon szegény saisonunk 
van! A ma tartott szentpéteri vadászaton 7 Scolopaxot lőttek földesurunk 
vendégei.
Nagyvárban a „soros” felett 4 drb húzott. Az első némán húzott el mellettem s 
rögtön leereszkedett. A második korrogva N y felé tartott, s ugyanazon úton jött 
vissza. Kettő egyszerre kelt fel a „soros”-ból.
A faiskola mellett az erdőőr szintén 4 drb-ot észlelt. Gólyakúton a rét felett 2 
húzott, Sukoródon szintén csak 1 drb. A nagyvári szálerdő felé húzott 3. F[első]- 
Sz[en]t-Pálban észlelve 3 drb. Búrja, Vadaskert üres.

A továbbiakban megpróbálunk madárfajok, -csoportok alapján néhány részt ideírni az 
1905. évre vonatkozó madártani naplóból. Itt jegyezzük azonban meg, hogy Barthos ebbe 
a naplóba is írt levélfogalmazványokat, -másolatokat, sőt itt-ott a személyes helyzetére vonat
kozó, általános gondolatokat is.

S akkor folytassuk az ERDEI szalonkával!

(fetar. 28.)
Nemhiába élt bennem a remény! A csúnya, érdektelen február mégis meghozta 
az első szálláscsinálókat. Vadaskertben nem láttam szalonkát; mint a telephonje
lentések tudatják: Gólyakúton 1 és Sukoródon szintén 1 szalonka húzott ma 
este! Alacsonyan], némán húztak. Idő langyos. Ilyenformán tétele lesz az avige- 
ographiának, hogy hazánkban a legelső szalonka rendszerint a Dráva menti 
lapályos erdőkben jelentkezik.

(márc. 12.)
Scolopax rustícola [erdei szalonka]:

ma délután tartjuk az első haj tóvadászatot (44 hajtóval) Gólyakúton. Kilenc 
kisebb hajtást rendezünk; felverünk 6 szalonkát (néhányat többször is!), melyek
ből aggatóra kerül 5 darab.
Soványak és aránylag kicsinyek; az egyik tollazatának színét illetőleg elüt a töb
bitől... Világosabb; evezőjének legszélsőbb tolla pedig nem csíkos, hanem a gerinc 
mentén végig fehér. (Gyenge albinismus.) Este - az erős szél ellenére is - elég 
jó húzás folyik le erdeinkben. Nagyvárban 1, F[első]-Sz[en]t-Pálban 1, Iklóban
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3, Sukoródon 5-6-8 szalonka húz. Megjegyzem, hogy a megfigyelést néhány 
standra állított „szakértő” napszámos is elősegíti.

(márc. 15.)
Jó  húzás van. [...]
A fehértói les érdekes volt. A húzás idejéig, s jó darabig még azontúl is oly erős 
lármát csaptak körülöttem a felgallyazó s időnkint odább repülő fácánkakasok, 
az ijedve tovasurranó fekete rigók, a magasban folyton hápogó vadrécék, a vágás
ban böfögő őzbakok meg egy szerelmi riadóját fúvó macskabagoly, hogy a tavasz
alkony lengő „barna árnya” keresztül sem vehette volna útját elfoglalt 
pagonyunkban.
Teljes esthomályban húzott 1 - pisszegve. Még később - már elhagyva helyemet
- egy pár csapott át a lénián - nesztelenül, időnkint hallható, gyenge pissze
géssel.

(márc. 17.)
Délután hajtást tartunk (37 hajtó). Búrjában felverünk 6-ot, lövünk 5-öt. Fehér
tóban s a dencsi melléken nem verünk fel. Lőnek a vendégek még 4 fácánkakast, 
meg 2 szajkót. Iklóban 3 megfigyelő lát 10, Sukoródon 3, Nagyvárban 5, Szt. 
Pálban 2 szalonkát húzáson. Szt. Péteren is bizonyára húzott. A húzás mai 
mivolta normális.

(márc. 18.)
70 hajtóval vadászunk. Iklóban 18 hajtást rendezünk, melyekben felverünk 11, 
lövünk 9 sneffet. Elszórtan jönnek elő. Este itt csupán 1 drb húzott, Sukoródon
7, melyből 2 lelövetett. Nagyvárban 3, Gólyakúton 1, Szt. Pálban 2, Vadas
kertben 1 húzott. A pákási és berényi polgárvágásokban nem észlelünk szalon
kát. Búrjában 3 drb húz át - egy csomóban.

(márc. 22.)
A tegnapi eredményes húzásra [lásd a kiemelten idézett március 21-i naplójegy
zetet!] ma 68 hajtóval hajtást rendezünk Nagyvárban. Felvertünk 15 drb-ot, 
melyből aggatóra került 14.
Sukoródon 1 húzott, a soros körül a faiskola felett láttam 1 párt és halottam 2-őt. 
Iklóban 4-en észleltek 6-ot. Gólyakúton, Vadaskertben nem volt húzás.
Érdekes: Inkey bárónak, az öreg szalonkavadásznak véleménye a szalonkák évről 
évre tapasztalható fogyását illetőleg. Tagadja, hogy a szalonka kevesebb volna 
ma, mint volt a hajdani „jó idők”-ben; internationalis védelemre, a nőstényeket 
pusztító haj tóvadászatok beszüntetésére nincs szükség. Az idén pl. rossz saisone 
van csak azért, mivel a szalonkák más útirányt választottak felvonulásukhoz. 
Természetesen jó saisonunk nem lehet, ha a szalonkák zöme elkerüli vidékünket.

(márc. 24.)
Rendkívül gyenge húzás. Sukoródon, Gólyakúton nem látnak szalonkát, csupán 
Iklóban 1, Nagyvárban 2 drb-ot. A dencsi erdészet területén: vakmalomnál 1, 
F[első]-Sz[en]t-Pálban 2 drb húzott.
Tegnap kiserdőből is 2 szalonka húzását jelentették. Ma kimentem. M ire a tojató
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és a revier fácánai elhallgattak, Vi 7-kor csakugyan éles pisszegéssel megjelent 
a Kiserdő felett a 2 szalonka. A fácános állítása szerint egy harmadik is húzott. 
Ha az idő továbbra is ilyen marad, remélni lehet, hogy párszor még látni fogjuk 
szalonkáinkat. Bizonyos, hogy a revierben motoszkáló fácánok részéről egész 
nap elkerülhetetlen zavartatásnak vannak kitéve.

Anas crecca [csörgő réce]:
szalonkales alatt váratlanul ajtócsikorgáshoz hasonló krekkegés üti meg 
füleimet. Hirtelen erős süvítés támad felettem, s a világosnak maradt égbolt ívén 
néhány crecca tovanyilalló alakját fedezem fel. Ugyanezen úton később jön egy 
másik csapat. A fácános szintén észlel néhányat. Lövésemre derékszög alatt égre 
tör valamennyi, s mint kialvó csillagok, eltűnnek az éj sötétjében.
Valami nagyszerű e jelenség! - vágyat érez a föld embere e villámröptű récével 
tartani, vonzva a titkos távol varázsától!

(ápr. 2-3.)
2-án senki sem figyeli meg húzásukat. 3-án Nagyvárban a faiskolai tagok felett 
észlelek 2 drb-ot; egyik 7 ó lO’-kor, t[e]h[át] elég későn húz - korrogva, pisz- 
szegve. Az erdőőrök a megkezdett erdei munkák miatt nem érnek rá standra 
állni.

(ápr. 4-5.)
4-én Sukoródon húz 2, Nagyvárban egymást űzve látok 3-at. Lövéshez nem 
tudok jutni. Az ország minden részéből gyenge saisont jelentenek. Eddig zsák
mányunk: 173 - nem sokkal fog már gyarapodni.

(ápr. 11-12.)
Már napok óta csak 1-2-őt észlelünk (Sukoród, Nagyvár, Ikló, Vörösdomb, 
Medvés). A legtöbb pagonyban már nincs húzás. Bimbós, leveles erdőnk már 
nem való neki!

(ápr. 13-14.)
13-án Csírajárásból egy drb-ot az erdőőrök felvernek. Húz 2 drb Vadaskertben, 
de már némán a zöldbe öltözött erdő felett! 14-én nincs húzás. Sukoródon 
13-án látok egyet.

(ápr. 18-19.)
19-én váratlanul 1 drb Ikló egyik léniájának közvetlen közeléből felkel. 
Ugyanekkor este Sukoródon pisszegve húz 1 drb.

(nov. 12-22.)
Szokadanul sok van. A 15-18-a közti napokban tartott vadászatok alatt 35-40 
drb kerül aggatóra Különösen sokat vertünk fel Sukoródban s Medvésben, 
hol 14 drb lövetett.

(dec. közepe)
18-án 3 drb lövetett Medvésben; ugyanakkor még 3 elmenekült. (25-én 1 drb 
ugyanott.)
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A szalonkák után a RIGÓFÉLÉKKEL kapcsolatos feljegyzéseit idézzük, mert a gyakornoki 
évének egyik nagy felfedezése éppen ezekhez kapcsolódik -  kimondottan felfigyelt a rigókra.

(jan. 13.)
E  nap a fenyőrigók (Turdus pilaris) napja volt! Soha vidékünkön ennyi pilarist 
még nem észleltem egyszerre...
[...] a reggeli-órákban beléptem az Alsó-erdőbe. Kigyérült makkos-erdő ez, 
melynek fatömegét inkább Betula [nyír] és Alnus [éger] alkotja, no meg tüskés 
cserje, mely itt-ott az átvonuló szalonkának is kedvelt helyet nyújt. Juniperus 
[boróka] sehol benne, Berberis-[sóskaborbolya] bokor kevés, Crataegus 
[galagonya] több ... Turdus viscivorus [léprigó] elszórtan az egész Alsó-erdőn 
látható; a fenyőrigók kóborlásának idején bízvást számíthatunk ezeknek néhány 
csapatjára is. [...]
Egyik erdősünk a fenyőrigót „fenyőhúros”-nak nevezi, evvel akarja megkülön
böztetni fajrokonától, a „húros”-tól (T. viscivorus).
Csacsogást hallva, a hang irányába mentem. Csakhamar szállingózni kezdtek 
a „fenyvesek” innen is, onnan is. E  perctől kezdve egy jó óráig mindenütt pilari- 
sok kavarogtak az erdő felett; csacsogásuk mindig új és új csapatok közeledését 
jelentette. Apró sörét hiányában 6-ossal voltam kénytelen a ritka vámot kivenni 
vendégeinkből; lőttem 6 T. pilarist és 2 T. visc[ivorus]-t.
Az északról lekóborló madarak ilyen csoportos megjelenése igen szép jelenet 
a téli mezben levő erdők bensejében... Az egyszerű hang eszembe juttatja a Fel
vidék borókásai felett örvénylő csicsalákat, melyeket mindig érdekkel követ 
a madarász.
A  lőtt példányok gyomrában Berberis [sóskaborbolya] és Sorbus [berkenye] 
bogyóit találtam. Méreteiket felvettem.

(jan. 18.)
Turdus pilaris:

annyi van az Alsó-erdőn, főleg ennek az „iharosi községerdő” nevet viselő 
részében, amennyit én még sehol sem láttam. Seregesen lepik el a Crataegus-t 
és fogyasztják termését. Megriasztva a Betulákat lepik el. Reggeltől du. 3 óráig 
folyton látok pilarist, kisebb-nagyobb foltban. Sajnos, oly kevés a patronom, 
hogy csupán 5 drb-ot lőhetek, ezeket is játszva, útközben. M ikor patronaim 
egy híján elfogynak, oly közeire bevárnak az alacsony galagonya-„fákon” , hogy 
izgatottságomban kutyámat heccelem fel, mely a folytonos csacsogásra ugatni 
kezd és tovaűzi az éhes „fenyveseket” Könnyen lőhettem volna IV2 , vagy 2 
tucatot.
Ugyanekkor meséli a búrjai erdős, hogy egyszer itt egy lövésre 15 drb-ot lőtt 
úgy, hogy egy nagy csapat a halastói patak jegén ütött lékhez tódult - „vizet 
inni!” Estére is az Alsó-erdő nyíresein maradnak. O tt hagyom őket az ezüst
fehér nyírfák csokraiban, hol fázósan összekuporodva várják a jobb napok 
eljövetelét. [...] Dél körül a fenyőrigók között néhány kisebb alakú rigót 
veszek észre (5-6 drb). Lövésemre 2 leesik; abban a hiszemben vagyok, hogy 
szintén T. pilarisok. M ikor azonban hozzájuk lépek, az első tekintetre felis
merem bennük az oly régóta keresett Turdus iliacus-okat [szőlőrigó]! Édes 
a meglepetés.
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(jan. 19.)
Este Gólyakút rezulái felett folyton és folyton pilarisok vonulnak át. Rendes 
beszállási helyüket, Szilos szélét keresik fel. Többet látok 1000-nél. Igazán 
érdekesség ez a tömeges megjelenés most vidékünkön; ha divatoznék, ered
ményes fogásokat is lehetne eszközölni. Hátha még borókásaink volnának!

(febr. 7-9.)
Turdus merula [fekete rigó]:

Ez az a madár, melynek elszaporodását bátran elvárhatnék. Aránylag kevés van; 
különösen a faluban alig látni. Szereti az Alsó-erdő galagonyacsalitjait. Azt 
hiszem: itt is a pásztorok szedik össze tojásaikat, fiókáikat. Tudja Isten, miért, de 
nem nagyon sympaticus madár; ha nem tévedek: gyászos színe s talán lármás 
viselkedése nem tetszik a népnek.

(febr. 23.)
Turdus pilaris és viscivorus:

kis csapatban járja a kastélykert felengedett, nyálkás felületű rétjeit. Érdekes. 
Amint a tavasz, avagy az esős télutó enyhesége megtöri a csak csákánnyal meg
bontható talaj fagyát, rigóink többé-kevésbé felhagyva egyforma téli 
táplálékukkal; a bogyókkal, csakhamar - a föld előbújó pondrói után kutatva - 
megkezdik hasznos működésüket.

(máj. 27.)
Turdus viscivorus:

már most bebizonyított, hogy a T. visc. határunkban fészkel. Ma ugyanis 
Nagyvárban egy röpképes, teljesen felnőtt, fiatal példány lövetett. Úgy 
Nagyvárban, mint Sukoródban, nemkülönben a Fehér-tó körül évenkint rendes 
fészkelő madarunknak tekinthetjük.
Chernel írja, hogy a Kis-Kárpátokban május végén szokott reptetni... Nálunk 
is, sőt még előbb. Ilyen körülmények között nálunk kétszer is költ. 
Hasznossága mellett bizonyít, hogy e felbontott példányban csimaszokat 
találtam.
Nemcsak Ihar[os]berény határában azonban, hanem pl. N.-Knizsa vidékén is 
fészkelő madarunk, amint ezt már 2-3 év előtt állítottam. Augus[z]tus első heté
ben ugyanis egész fészekaljat láttam fáról fára repülni úgy a Felső-erdőn, mint 
a kiskanizsai nyíresen.

(júl. közepe)
Turdus viscivorus:

10-én és a következő napokon feltűnő nagy számban, mondhatnám, csapatban 
látogatták a cseri szálerdő alatt elterülő rétek mentén levő új tarlókat. Repképes 
fiatalok lehettek; nem is hittem volna, hogy ily szép számban költsön nálunk 
a hűs domb- és hegyvidéki erdők e kedves madara!

(aug. 31.)
Fiatal példányt lőttem a berényi kertekben. Egyedül volt. Közeire bevárt. 
Gyomrában egy húsos szilva volt. Hát gyümölccsel is él?
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(szept. 29-30.)
(Léprigók)

Előkerültek immár a rezulákból. Csírajárás legelőterületén víg csörgés között 
járnak fáról fára. Egy lövöttnek gyomrában hernyót találtam, pedig Loranthus- 
ra [sárgafagyöngy] számítottam.
30-án a kertekben is láttam egyet, nagy gesztenyefán.
Ezentúl már említenem sem kell majd erdeinknek e kedves madarát, mely régi, 
bűvös álmok kapcsán juttatja eszembe a gyerekkor legszebb éveit, s egyben a leg
szebb évszakot, melyet symbolisál.

A rigókon kívül jelentősnek tartotta a GÉBICSEKKEL kapcsolatos megfigyeléseit, új ered
ményeit is.

(jan-2.)
A kertek alatt egy Lanius excubitor [nagy őrgébics] köti le figyelmemet. Egy
magában üldögél egy sövénykerítés mellett, széltől védett helyen. Széttépett 
Parus caeruleus-t [kék cinege] találok itt; a kis zsivány elfogyasztotta, csupán 
farkát és lábait hagyta meg! Most nyugtáztam először kártékonyságáról 
közvetlen észlelésemet.
[...]
Szerencsére két belopási kísérlet után kezeimbe kerül a kis rabló. (A nagy 
hidegtől csakhamar beesnek szemei.)

(máj. 19.)
Lanius senator [vörösfejű gébics]:

hazánk dunántúli és mátraalji részén jön elszórtan elő. Ritka madár, létezéséről 
csak éppen azok tudnak, akik az ornithológiával kissé behatóbban is foglalkoz
nak. Nagyszerű volt igazán! Kiküldetésemből egykedvűen ballagva hazafelé a berényi 
szőlőhegyen át, véletlenül éppen e madárról álmodoztam, mellyel eddig a sors 
össze nem hozott.
A szőlőhegy közepén egyszerre észreveszek egy magányos gébicset. Öreg körte
fa kinyúló, száraz faágán ül és lefelé sandít a földre. Lelőttem. Kíváncsian és 
furcsa érzésektől elfogottan mentem be hozzá és előkerestem a magas fűben. 
Egy pillantás! - és hinni sem akartam, hogy igaz, mit látok!
Öreg <J példány; őt, mint vidékünkön ez ideig legelső és bizonyító példányt - 
gyomortartalmát is érintetlenül hagyva - felküldtem az Orn.fithológiai] 
Központnak.
Ez ideig nem láttam; kíváncsi vagyok, hogy összejövök-e még valaha vele?
A  dátum [...] fészkelése mellett bizonyít.

(jül. 30.)
Lanius excubitor [nagy őrgébics] mint vidékünk költő madara.

Régóta keresek már bizonyító példát arra nézve, hogy a Lanius excubitort 
mint állandó madarunkat vezethessem be Kanizsa vidék avifaunájába.
Chernel művének megjelenéséig nem ismertem azon characterisáló jegyeket, 
melyek a nép által egy közös névvel jelölt Lanius excubitor és L. minor [kis 
őrgébics] között fentállnak. Amennyiben elfogadhatom gyermekkori ornitholo-

44



gisálásom emlékezetben s írásban megőrzött momentumait, a L . excubitort 
fészkelő madárnak vehetem Kanizsa határában. 1900. júl. 25-én Kutyássy 
betyár jeltelen temetőjénél egy magányos vadkörtefáról 4 fiatal L. excub[itor]t 
(?) lőttem. A „békástói” legelő szélső tölgyein is minden évben voltak 
Laniusok.
30-án a gólyakúti fácános lőtt egy fiatal Lanius excubitort. Úgy mondja: több is 
volt. Feltevésem biztos arra nézve, hogy vidékünkön került ki fészekből.
Időm nem engedte, hogy hosszasabban vizsgáljam, de feltűnőnek találtam rajta: 
az egy szárnytükörfoltozást. Szárnyán ugyanis egy egybefolyó foltot találtam, 
melyhez a typicust jellemző, kisebb fehér tükörfolt nem járult.
Hajlandó vagyok egyszerű színbeli aberrátiónak tudni be e jelenséget, amennyi
ben merész, bár nem absurd idea volna egy ifjú ornithologizálótól az, hogy talán 
az Északon költő L. excubitor kóborló fiatal példányai kerültek hozzánk, amint 
e jelenség más északi madárnál is észlelhető (Astur [héja], A. chrys [szirti sas], 
Totani [cankók]).

Az ÉNEKESMADARAK megfigyelése -  miként Selmecen -  továbbra is a kedvenc témája volt:

(máj. 8-10.)
Pratincola rubicola [Saxicola torquata] [cigánycsaláncsúcs]:

Új madár az általam eddig ismert avifaunában. Egy pár fészkeléshez telepedve 
Szilosban tartózkodik. E  csinos és éppen nem közönséges madarat 7-8 év előtt 
láttam utoljára, mikor még flauberttel barangoltam Kanizsa mezőin. Ősszel, ill. 
nyár végén kukoricában lőttem 1-2 darabot. „Földi kovács” néven ismertük. 
(Ezen a néven hívja a Kanizsa-vidéki nép, bár az a magyar orn[ithológiai] iro
dalom adatai szerint inkább a Sax. oenanthera [hantmadár] vonatkozik.) Rendes 
természetrajzi nevét nem tudhattuk, mivel akkor még - sajnos - magyar madár
tan nem volt. (Csupán Kohaut „Madármeghatározóját” hirdette „A  Természet” 
folyóirat.) Éppen nem lehet csodálni, hogy a Pratincola 2 fajtájáról: a rubetráról 
[rozsdás csaláncsúcs] és rubicoláról [cigánycsaláncsúcs] halvány sejtelmünk sem 
lehetett. Chernel „Magyarország madarai” c. művének megjelenéséig abban a hit
ben voltam, hogy a Prat. rubicola 6  -je a „földi kovács” tájnéven ismert madará
nak hímje, ellenben a Prat. rubetra ugyanannak a 9-e. A  kezeimben megfordult
8-10 példányt még akkor mint „zsákmányt” tekintettem csupán; a gymnasium 
„ornithologusai”-nak szűk körében pedig hiába tervezgettük, hogy a természet- 
rajztanártól egy s más dologra nézve szakszerű magyarázatot kérjünk, e terv 
akkor nem volt kivitelezhető.
Megvallom, hogy a Prat. magyar neve: „csaláncsúcs” nagyon sérti füleimet; jobb 
volna tán a „csipkemadár” név.

(máj. 6.)
Linaria [Chloris] chloris [zöldike]:

Valami furcsa, hogy némely madarunk élete oly titokzatosnak tűnik fel! Nincs 
nap, hogy a legkülönfélébb helyeken meg ne fordulnék. A  madárvilág minden 
jelensége megkapja érzékeimet; kívülem ott jár erdőt-mezőt az erdőőrök gárdá
ja És íme! Madarunk, a L . chloris „közönségesének van feltüntetve (városi 
neve: „grünling”), mégsem láttam egész télen át, sem tavasszal, míg ma végre
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egy nászruhás hím kettegő hangja figyelmessé tesz. Kinézek az „iroda” ablakán, 
s ott látom e régi ismerősömet a vis-a-vis elterülő kertben! Fészkel-e, avagy 
nem? - idáig ismeretlen előttem.

Tavasszal egy éjszaka madárhangj'ait is rögzítette:

(ápr. 28.)
Egy rövid éjszakai les alatt a madárvilágnak kevés jelenségét nyugtázhattam.
Az esti harangszó idő tájában megy át a tavaszalkony az estbe. Sukoród domb
jain kakuk[k] felelget egymásnak, a rezulákban felébrednek az aluco-k [macska- 
bagoly]. Hahotájuk tisztán hallható az éj előtti csendben, melyet 9 óra körül 3 
oldalról „remek” békakoncert tesz változatossá.
Ezer és ezer holdas erdők (őstölgyesek, ősbükkösök) centrumában vagyok, hol 
éppen a rengeteg mélyén katlanozó vadkant várom csendesen. És íme!, a csil
lagfénytől világló égbolt mysticus hónából leszól hozzám az aranysárga zizegő 
nádasok nyílröptű madara ..., majd meg a nectárhegyek alján palattyoló vándor 
mezei tyúk Vadruca és pitypala [t] ty! Ez utóbbinak vavákolását úgy a magas
ból, mint lent a zabbal bévetett makkvetésen hallom. Most van java vonulás
ban... Időnkint denevér vág hozzám.
Kevéssel 10 óra előtt megjön a „vasfejű” ... A felső erdőszélen ülő erdőőr golyó
val eltolja, mire levág felém, de látni a sötétség miatt absurdum. Csak fúvását 
hallom.
Luscinia [megarhynchos - fülemüle] egész éjjel itt-ott dalol. Valami megragadó 
s lélekemelő, midőn éjjeli 12 óra körül a csillagos ég felől egy solo Lullula 
[Alauda arborea] [erdei pacsirta] gyönyörű, méla trillázását hallom... Mintha 
vonulóban volna ez [az] istenhangú madár!
(A léniákon caprimulgus [lappantyú]!)

Barthos az állatok, ezen belül a madarak viselkedésének egyik legalaposabb megfigyelője 
volt. A KÜLÖNLEGES ESETEKET nemcsak mint különlegességeket, hanem az állatvilág 
megértésének, megfejtésének egyik lehetséges módját is értékelte, s mindig kereste az egyedi 
esetek mögött az általánost is. Leírásai ugyanakkor élvezetesek, akár azonnal beküldhette 
volna azokat a kor ismert folyóirataihoz. Olvassuk csak!

(szept. 26-27.)
Chelidonaria [Delichon] urbica [molnárfecske]:

27-én estefelé (Vi 6-kor), vihar előtti időben furcsa észleletet végzek e madárról. 
Főerdészem társaságában erdőbecslésről jövök kocsin az Alsóerdőn keresztül 
hazafelé. Jelzett időben egyszerre 3 fecske (az alak után rögtön Chelid.-ra 
ismerve) csap át kocsink felett, s lej[j]ebb esve magas röptéből, leszáll az erdő fái 
közé. Jó l látom, amint egyik odaül egy magas tölgy kinyúló ágára (!?) 
Természetes, hogy vándorokkal van ez esetben dolgunk; a jelenség maga azon
ban kissé annyira fantasticusnak tetszik, hogy vele szemben bárkit megszállhat 
a skepsis. Pedig nem tévedtem. Tisztán láttam a jelenséget. Kocsink elrobogván, 
továbbra titokzatos maradt előttem minden.
K int az erdőn, fán még nem észleltem fecskét, erdőszélen, augusztus körül 
kukoricacímeren ülve, többször. A  mai eset eléggé foglalkoztat.
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(szept. 28.)
A tegnapi, már jelzett esetnek immár folytatása is van. Ma, ugyancsak estefelé, 
a leszálló alkony mysticus világításánál a vadaskerti legelő nyugati szélén, jó 
záródású, öreg bükk-cser-tölgy-gesztenyeerdőben váratlanul erős suhogás 
támad felettem. Egy csapat Chelidonaria jött, szédítő gyorsasággal és cikázva 
csaptak le légi útjuk magasságából az erdő lombozatának szintjébe és valahol 
a sűrűben megszálltak. Egy példányt jól láttam, mint elvált a circa 30-40 drb-ból 
álló csapatból és egész alacsonyan, lassított repüléssel a vadaskerti, 40 év körüli, 
sűrű tagba ereszkedett megszállás végett.
A tegnapi és mai tapasztalat megerősít abban a feltételezésemben, hogy miként 
az őszi vándorlásnál több madárfajnál észlelhető, a fecske is rendes tartózkodási, 
illetőleg megszállási helyétől lényegesen elütő helyeken is pihenőt tart, ilyen
formán éjjeli megszállásra felkeresi a vándorútjába eső erdőket is, melyek 
sűrűjében megpihen. (Hasonlóan a Scolopax [szalonka], Gallinago [sárszalonka] 
kukoricásokban is megszáll.)
Bármily hihetetlennek lássék is ezen tünemény, egy állandóan erdőn járó ter
mészetbarát kétszeres megfigyelése elegendő lehet arra, hogy a támadt kétkedési 
érzelmeket megnyugtassa.
Napszakában kóborló, avagy gyülekező Chelidonariákat már nem látni, az utol
só karavánok érintik még most vidékünket.

(nov. 8.)
Hirundo rustica [füsti fecske]:

1 drb-ot látok legnagyobb meglepetésemre a gazdasági épületek körül. Lassú 
evezéssel forog egyik pajta körül s be is száll.
Tekintve a múltkori havas, igen hideg időt [október 2 5-2 6-án jelentősebb mennyi
ségű hó esett] és a már bejött őszies klímát, érdekes adatot szolgáltat ezen meg
figyelés a fecskék megkéséséhez.

(szept. 1-8.)
Turtur [Streptopelia] turtur [vadgerle] házigalambok között.

Ma reggel váradanul udvarunkban egy gerlét találtam, mely közeledtemre a barom
fiak és galambok csoportjából reppent fel. Az udvar közepén egy gyümölcsfa 
alacsonyan álló ágára ült és sokáig ott pihent. Noha kocsik és zajongó emberek 
jártak körülötte, cseppnyi félelmet sem mutatott.
Először valami rabságból elszabadult Turtur [Streptopelia] risorius [risoria]-nak 
[házi kacagógerle] gondoltam, s csak mikor közelről jól megnéztem, vettem 
észre, hogy tényleg Turtur turtur.
Szemes hulladékot szedett.
Hogy mi hozta ide? Valószínűleg fiatal példány.
[A vadgerlék] csoportban láthatók a nagy urad[almi] tarlókon. 6-án Lakócon, 
hol tanulmányúton voltam, egy egész fiatalt lőttem.

(szept. 9-13.)
Columba domestica [házigalamb] vadgalambcsapatban.

A fazekasdencsi pusztához tartozó Ágazás-puszta (ih.-berényi uradalom) nagy 
kiterjedésű tarlóin 11-12 [-e] körül százasával láttam Columba oenast [kék
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galamb]. Esténkint a tarlók közt elterülő remízek körül 3-400 darabot is láttam, 
köztük egy hófehér Col. domesticát is, mely a nagy csapattal együtt keringett 
a puszta körül, majd a pusztát körülvevő öreg cser szálerdőbe szállt éj pihenőre.
O is, vad társaival együtt, fára ült.
Két nap egymás után látható volt e ritka jelenség, azóta elkerültem onnan.

(okt. 5.)
Columba palumbus [örvös galamb]:

Nagy csapatokban Alsóerdőn. Az erdőőr szerint makkra járnak. Az örvös galamb 
képes egy nagy csermakkot egészben lenyelni. Valamelyik télen oly sok Col. 
palumb. (és Anas boschas [platyrhynchos] [tőkés réce]) járt az Alsóerdőn elszórt 
makkra, hogy fel-felrepülésük - az erdőőr szavai szerint - távoli dörgéshez 
hasonlított. Ugyanakkor lőtt egyet, mely magasról mausetot [dögre] esvén le, 
szétrepedt beggyel maradt a földön. E  példány begye 12 drb frissen szedett mak
kot tartalmazott.
Bizonyára nem áttelelő, hanem hó által megszorított, korán megjött vándorok
ról van itt szó, melyek csapatosan járhattak a felszedetlenül heverő makkra - más 
élelem hiányában.

(nov. 4.)
Columba oenas:

okt. 30-án 1 drb Alsóerdőn.
Columba palumbus:

29-én 3 drb Csírajárásban. Egy lövetik, mint bizonyító példány (erdőőr).

A z egyes madárfajok rendkívüli időben (esetleg -helyen) való feltűnése különösen izgatta, 
olykor KÖLTŐI KÉPEK leírására ösztönözte:

öan-4-}
Óriási messzeségben tőlem, de azért tisztán kivehetően [...] a ködös messzeség 
és a közelgő estszürkület párázatában áthúz a búrjai rezulák felett... Larus ridi- 
bundus [dankasirály]!
Idáig lehalászott halastavainknak ő a legérdekesebb madara. Egyedül e fajból 
látogatott el hozzánk két példány, hogy erdőkoszorúzta mocsaraink táját megje
lenésükkel: imponáló alakjukkal, nemkülönben méltóságteljes, gyönyörű 
ívelésükkel díszítsék. Valami megkapó!
Előttem az áttekinthető, nyílt irtásterület, jobbról-balról erdő ... A  felcsepere
dett buja burjánnak legkisebb szála is deres ... A  láthatár távol ködbe borult; csak 
éppen áttör egy kis halvány kékség az ég ólomszürke patyolatán ... És fent a magas
ban némán, nesztelenül tovalebbenik egy ezüstös tollazatú madár, mintha a tél
nek jégvirágaira járó mesebeli pillangó volna! Odahagyja a síkföld teknőiben 
csillámló jégtükört és lassan, imbolyogva beevez az erdők „jégszemei” felé 
Csodálom is tőle e vállalkozást; sirály létére a rezulák mélyén fekvő pocsogók 
ölébe tér éj pihenőre!?
Attelelése ornithológiai újság Berény határában. [...] Attelelése a mi viszonyaink 
között annál érdekesebb, mivel Chernel szerint inkább „nyílt vizekhez, pl. a 
Duna rakodó-partjaihoz vonul és ott szedegeti a hulladékot” . Nálunk most híre
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sincs nyílt víznek és mégis e példány (ha nem tévedek) már egy hét óta lakja 
csonttá fagyott tó-fenekünk környékét!

(jan. 3.)
Szokatlan egy Picus viridis [zöld küllő] viselkedése. Egy csúcs-száradt, öreg 
Quercus pedunc[ulata - kocsányos tölgy] sudáran ül és furcsa, „nyerítésszerű” 
hangadással, majd meg csukláshoz hasonló melódiával szórakoztatja önmagát. 
A nemi ösztön titkos rugóival sehogyan sem hozhatom össze e „komoly”-nak 
nevezhető madár viselkedését, melyet a madárphylosophus (ha van ilyen) inkább 
a madárnak sajátságos természetében kutatna. Ügy mondhatnám: pajzán jóked
vében volt e madár! Nem dolgozott, csupán lapult s bámult maga elé Örült 
valaminek, „gondolkozott” !

(jún. 23.)
Oriolus oriolus [sárgarigó]: szokatlan jelenetet loptam ma el e kedves madár 
természetrajzából.
A vásárállási gyér tölgyes legelőerdő egy középmagas, terebélyes fáján reggel 
legalább 5-6 hím Oriolus tartott egyszerre hangversenyt. Ritka élvezet volt hall
gatni a csengő hangú madarak változatos dalát! Sohse láttam együtt 5-6 cí 
Oriolust; 1 v. 2 9 is lehetett ugyanakkor velük a fán. Ezeknek, vagy egymásnak 
énekeltek-e oly vehementiával? - kitalálni nem volt módomban. A fa lombos 
sudarában 1 fiatal Sturnus vulg[aris] [seregély] is gubbasztott, melyhez időnkint 
eleséget hozó anyja szállt. Ugyan hogy’ lehetne megmagyarázni a madár 
lelkének ilyetén való jeladását?
Mi volt jelen esetben a szétszórtan élő sárgarigók ilyen nagy (tényleg: feltűnően 
nagy) csoportosulásának oka? Mondjuk, hogy: a véletlen. Ám mi befolyásolta 
ezen összekerült hím sárgarigókat arra nézve, hogy egymással nem veszekedve, 
csupán dallal iparkodtak egymást legyőzni, túllármázni?
Véleményem szerint - bár nem vagyok a madarak psychiatere - valami idegen 
tárgy, élőlény, vagy jelenség bilincselte le madarainkat annyira, hogy „érzé
seiket” dalukba öntötték; küzdöttek valamiért (1 nőstényért, ha ugyan volt velük 
egy is?) egymás ellen, avagy megijedtek valamitől, s „izgatottságukéban ének
versenyre keltek?
Lépteim zaja végre szétkergette őket.

Az állatok viselkedésén belül természetesen azok TÁPLÁLKOZÁSI VISZONYAI kiemelt 
szerepet kaptak. Ez az időszak a „káros” és „hasznos” állatok időszaka. S az említett kate
góriák (a „közömbösek”-kel együtt) megállapítása természetesen számtalan, különböző idő
szakban végzett gyomortartalom-vizsgálatot igényelt. Előbb azonban lássunk a „természetes 
szelekcióra ” egy ellesett példát!

(jan. 2.)
[Kertünkben] érdekes jelenet játszódik le itt. Egyik padlásablakon öreg házi
macska bújik elő; észrevéve a szorgalmasan dolgozó parányi madarakat, neszte
lenül lecsúszik a háztetőn és egy kimért ugrással a szomorú-fuzhöz hasonlóan 
csokrosodó, alacsony kőrisen terem. Egyik „őszapó” martalékává lesz, mire 
egykedvűen - szájában a kis madárral - visszakullog a padlásra.
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A kis tragoediát észre sem veszi a többi, doloznak tovább 
A tél typicus képe az ilyen!

Ezek után rátérve a tényleges gyomortartalom-vizsgálati eredményekre, ebből idézünk 
néhány példát:

(jan. 4.)
A kapásnövények alá tört irtás gazosabb foltjainál nagy csapat Cannabina 
rebbenik fel időnkint. Egyik csapatból lövök 7 „apróságot”
A 7 között 4 drb Cannabina [Acanthis] cannabina [kenderike] van. 
Valamennyinek meggyszínnel futtatott a begye és mellei, de a homlokon a bí
bor-szín gyenge árnyalata csak 2-nél látszik. Téli tollazatú öreg és fiatalabb ? 
mind a négy.
Két darab Fringilla montifringilla [fenyőpinty]: c? és 9. Az idén észleltem 
először e madárfajt ornisunkban. Az erős tél nagy csapatokban hozta le a „48-ik 
zóna” földjére is.
A hetedik madár - nem csekély bámulatomra - egy öreg Passer montanus 
[mezei veréb] cJ Méretei [...] meghaladják Chernel említett, szabványosnak 
hitt P. mont. méreteit! A  nagyság felvevése teljesen normálisan történt. 
Chernelnek megadott méretei okvetlenül nagyobbítandók! (diff. 3-4 mm.)
Nem hittem volna, hogy egy ilyen csapathoz is szegődjék veréb (P  mont.), mely 
csapat távolfekvő erdők pariagain csatangol a téli hónapok alatt! Bizonyára 1-2 
drb csatlakozhatok csak a fűmagvak után járó fenyőpinty- és kenderike csapa
tokhoz, mivel hangjukat sem hallani ki a többiéiből!
Valamennyinek gyomra egyforma fűmagokat tartalmazott (3-4 féle mag, 
legkevésbé a P  mont. válogatott).

(máj. 11.)
Corvus [corone] comix typicus [dolmányos varjú]: 8 fészket látogatok meg. 
Mindegyikben erősen fejlődő fiák vannak már, melyek a fa megkopogtatására 
egészen kidugják fejüket. Normális szám: 4 drb, gyakori a 3-5 is. Az idén 
Szilosban 6 tojást találtak egy fészekben! Ez kivételes eset. Az öregek ilyenkor 
már távol vannak a fészektől, élelemért járnak, csupán 1 fészekben ült a tojó.
1. fészekalj: 3 drb juv.: gyomrukban találtam 45 drb egész csimaszt, 30 drb drót
férget, tejes kukoricaszemet: 26 drb-ot,babot 1-et, a gyíklábat, csontdarabkákat 
Coleopt[era] [bogárféle] 1 drb-ot, Lepidoptera [lepkeféle] szárnytöredékeit, 
faszéntörmeléket.
2. fészekalj: 3 drb juv.: álcák: 52 drb, Cucurb. pepo [dísztök] magja: 6, csont- és 
bogármaradványok.
3. fészekalj: 5 drb juv.: 55 drb álca stb.
4. fészekalj: tojáshéj darabkák (Phasianuséi?).
Az aránylag nagy, erős fészek kívül kisujj vastagságú tölgyágakból készül, 
melyet szorosra font, erős nyírkoszorú övez. A fészek belsejét faszíj ács, háncs
darabok, finom farostok keverve disznó- és marhaszőrrel, mohával és tollal (pl. 
fácánkakasé!) töltik meg. Kívül sártapasz is található. Minden évben a hamvas 
varjú új fészket rak, de lehetőleg a réginek a közelében. A pár együtt dolgozik 
a fészken, mikor a tojó már ül, a hím hozza neki az eleséget s közben rajt’ a to
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jáson fedezi is a tojót. Ez aztán mindaddig el nem hagyja fészkét, míg a tojá
sok ki nem kelnek.
A fiatal varjúkat parázson szokták megpirítani, hogy tollpelyhei teljesen leég
jenek. Ekkor feldarabolják és megsütve pásztor- és polgáremberek megeszik.

A gyomrokat azonban nemcsak saját maga, hanem a Magyar Ornithologiai Központ is 
vizsgálta, ahová azokat Barthos elküldte. Minden csomaghoz egy-egy levelet mellékelt, ame
lyek másolatából most idézzük a fenti varjúleletre vonatkozó részeket. A  varjak gyomrában 
talált faszénmaradványokkal kapcsolatban írja:

(MOK-nak küldött kommentár a gyomortartalomról - 1905. X I. 25.)

Hajlandó volnék azt a feltevést kockáztatni [...], hogy miként a Syrnium [Strix] 
aluco [macskabagoly] gyomrában száraz faleveleket találtunk, melyeket, közös 
véleményünk alapján, gyomorrontás után vehetett magához, úgy a tűzhelyekről kika
part antisepticus széntörmelék is célszerűen jut a varjak tápláléka közé.

Megerősíteni látszik ezt a feltevésemet, hogy nemcsak télen, ill. ősszel, midőn 
a varjak kemény magvakkal, a mezőföldeken bőven található tengeri-, tök-, uborkam
aggal, gabonával, babbal stb. táplálkoznak, találhatók faszénrészek, hanem nyáron, 
vastag zsíros táplálék felvevése után (cserebogárpajod és Aegrotis lin. = drótféreg 
között?).

Ha azonban arra gondolunk, hogy a varjak úgyis mindent felszednek, ami éppen 
útjukba esik [...], mindjárt a cáfolat is kezünkben van.

A varjak őszi-téli táplálkozásával kapcsolatosan is vannak feljegyzései:

(dec. 13.)
Corvus frugilegns [vetési varjú]: a nép rendkívül szidja, mert vetéseiben - mint 
mondják - óriási károkat csinál. Helyenkint a búzát alaposan kikopasztották, 
mert hiszen „télire ezrivel eszi le a fene hozzánk őket” A polgárság állítása 
szerint csak a búzavetéseket dézsmálja meg. Van sok.

(dec. végén)
Egy helyen Picus viridis [zöld küllő] tetemét találtam. A varjak szabályos lyukat 
vágtak az oldalába; másutt nyulat találtam, melynek összevisszafagyott testét is 
megkopicsolták a tél gyászos madarai Most a hideg téli szél viszi őket, még 
károgásuk sem hallik Sylvester bácsi dünnyög kint az erdőn...

A varjak után idézzünk néhány gondolatot a szarkáról is!

(jan. 2.)
Pica pica [szarka]:

nálunk a faluban sohasem látható, erdeinkből is úgyszólván teljesen ki van 
pusztítva. Bámulatos igazán! Köröskörül, pl. a szomszédos P[ogány]-Sz[en]t- 
Péter, különösen pedig N[agy]-Kanizsa határában egyike legközönségesebb 
állandó madarunk: a szarka! Nálunk ellenben csupán Kiserdő-Gólyakút és 
elvétve Pákás sűrűjében jön elő, de csak elszórtan. Uradalmunkban, mely az oksze
rű vadtenyésztésre nagyon sokat áldoz, természetesen dívik a lőpénzzel való
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jutalmazás rendszere; eredménye eklatáns. Raptator [ragadozó] nincs határunk
ban, kivéve azt a néhány átutazó vendégpéldányt, mely vonulás, avagy télvíz ide
jén határunkban megpihen. A kártékony emlősvad terjeszkedése szintén meg van 
szorítva annyira, hogy évről évre kevesebb kerül csapdába és lőfegyver elé. 
Legszembetűnőbb eredménye a Corvus comix typ. [hamvas varjú] és Pica pica 
pusztításának van; az elsőnél minden fáradtság negatív, a másodiknál positív 
eredményűnek látszik. Bentszülött hamvas varjú állományunk nem apad, pedig 
pusztítjuk ott, ahol érjük. Ennek magyarázatát e madárfaj bizonyos mértékben 
kifejlett csatangoló természetében keresem. Ha pagonyainkból költés idején 
sikerülne is teljesen kilőni, fészkestől kiirtani e kártékony madarat, a szomszédos 
terrénumokról (elhanyagolt községi területek), ahol lődíjazás esedeg nincs, és 
csak pásztorfiúk dézsmálják meg a csúnya „szűrdolmányos” fiókáit és tojásait, 
seregesen tódulnak be a hívatlan jövevények! Példa erre az ország minden tája; 
a vadtenyésztés terén mintául állítható uradalmak lőjegyzékeiben évről évre 
stagnál a lőtt Corvus cornixok 100-kra, sőt ezrekre rúgó numerusa. Bizonyára 
emeli e számot a télen hozzánk szorult (északról levonuló) hamvasok azon per
centjei is, mely esetleg itt marad nálunk családalapításra.

A szarka nem oly madár, mely nagyobb excursiokra szánná magát. Megmarad 
állandóan abban a körben, melyet szűkebb hazájának, szülőfalvának határai jelölnek 
meg. Pusztításának mind fokozottabb mértékével lassankint észrevehető lesz szám
beli megfogyatkozása, mely nagyon megközelítheti a teljes kiirtás állapotát. Példa 
erre, mint említettem: Ih[aros]-berény, melynek mostani avifaunájában már csak 
a ritkábban előjövő fajok ordójába vehetném [be] a magyar falvak e jellemzetes és 
tagadhatadanul érdekes madarát. Falvaink (Berény, Iharos, Csicsó, Dénes) kima
gasló nyárfáin és gesztenyesoraiban hiába keresnők őt, varjú pótolja mindenütt. 
N[ota] B[ene]. Selmecbánya a Pica elterjedési zónájában nagyon exponált hely. 
Három esztendeig kísértem figyelemmel ornisát, de Pica caudatot [pica] 
egyeden egyet sem láttam. Jóformán ismereden madár ott; ha igaz egy omitholo- 
gizáló collegámnak állítása, úgy évek és évek alatt egy szarka „áthúzott” az ős 
bányaváros felett. Talán e szó: „áthúzott” , teljesen characterizálja Selmec 
speciális madárvilágát annyiban, amennyiben határa laicus kifejezés szerint: nem 
is neki (ti. a szarkának) való! Úgy hallottam pedig, hogy egyik szomszédos 
faluban, névleg: Berencsfalun, mely Selmectől délre alig 5 negyedórányira fek
szik, közönséges madár a Pica. Ebben az esetben már aztán - igazat adva a jelzett 
tényállásnak - nem a pusztítás szerepel mint ok, hanem egyéb tényezők, melyek 
magának Selmecnek világában (fekvés, klíma, kultúra) kellene keresnünk.

(aug. 9.)
[szarka]

Csodálatos! 1 példány szállt ma Búrja felé. Itt fehér holló a magyar vidékek e csúf 
madara.

A szarkával kapcsolatosan említett vadászati kár; illetve a vadászati személyzet lődíja 
a vadőröktől természetesen bizonyos madártani ismereteket feltételezett -  éppen a vadásza
ti szempontból KAROS MADARAK (tojás- és fészekpusztítók, illetve ragadozók) esetében. 
Barthos erre a problémára madártani naplójában többször is kitér,; s érdemes idézni belőle 
a következőket:
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A személyzet madártani ismeretei (jan. 11.)
Este a napiparancsra jövő erdőőrök egyike jelenti, hogy a gólyakúti fácános 
körül valami „nagy csúnya vörös dög” kóborolt. Ugyan mi lehetett? „Kánya!” 
Zalában-Somogyban a varjú, a ragadozók minden faja - eltekintve a „vércsékétől - 
kizárólag „kánya” néven szerepel. Nálunk minden valamirevaló orvmadár „tikhordó 
kánya”, az ölyv spéciéi „sió, siáp”-kánya, a réti héja „berki kánya”. Hiába igyekszem 
az erdőőrök fejébe beszélni az egyes madárfajok „tisztességes” nevét, fáradságom 
gyümölcsét ez ideig nem látom. Ilyen megrögzött atyafiénál sokkal fogékonyabb 
a gyerek esze; kanizsai gymnasista koromban a „Békás-tót” lakó közép fakopáncsok 
nevét sehogy sem tudtam egy jobb hangzású magyar névvel helyettesíteni. Pajtásaim 
között csak a Dendrocopus term[inus] techn[icus]-t használtam, mely annyira elter
jedt „hajtóim” között, hogy később ők is hangzatos görög nevén emlegették mindig 
az erdők „cifra-harkályát” .Nem tanítottam e név betanulására az éreden pórsuhan- 
cokat, hanem ellesve ajkamról, hosszú időre emlékezetükbe vésték! Lám!
És erdőseink olyanoknak tűntetik fel magukat, kiktől hasonló fogékonyságot 
hiába várnék!
Cseppet sem csodálom. Az egyszerű ember conservativ; maradisága, 
nemtörődömsége a tiszta conservatismusnak dudvahajtása. Tanulni nem szeret; 
ha akar is, nehezen megy nála. Erdőseink életünk nagy részét a természetben 
töltik, ahol jóformán csak növényt és állatot látnak. A növények, főleg a fák, 
közönségesebbjeit még csak ismerik, úgyszintén a vadászható és kártékony 
emlősök honi fajait is Rovartani ismeretekről már fogalmuk sincs, nem is igen 
lehet. Csodálkoznom kell azonban, hogy nem ismerik eléggé a madárvilágot, 
mely legjobban szemük előtt „él” , mozog! Lelövik azt a ragadozót, az üzletember 
rideg közönyösségével lebicskázzák csőrét, csűdjét, aztán - elvetik. Azt sem 
tudják, mit lőttek, de még csak meg sem kérdezik, megelégszenek avval a tudat
tal, hogy ártalmadanná tettek egy „csúnya”, „vörös” , vagy „fekete” „nagy dögöt”, 
melynek vérpad-díja dupplán is behozza a légbe eresztett patronok árát!
Péter, a fácános, pár hét előtt lelő egy gyönyörű szép vándor sólymot, utána 
nemsokára egy fiatal hím héját. Fogadni mernék, hogy ma már elfelejtette a neve
iket, melyeket akkor hosszas tanítással fejébe igyekeztem verni ...; elég ha azt 
tudja, hogy a „jó foglyászó”-t, meg a „nagy zsiványt” lődíjazott zsákmányai közé 
számíthatja ... Szörnyű egykedvűség kell hozzá, mondhatom!
Egy régóta titkolt, nemes tervem volna! Össze szeretnék erdőseink részére egy kis 
zsebben hordható madarász-füzetet állítani, melyben a legszükségesebbeket meg
találnák! Nincs bagoly az egész határban: 20 000 holdon! Lesörétezték az erdősök! 
Speculatió vezette őket: első a lőpénz! Micsoda visszássága ez annak a kölcsönös 
viszonynak, mely kell, hogy a természet fia és a madárvilág között fentálljon!

(márc. 14.)
Symium [Strix] aluco [macskabagoly]:

népies nyelven: „hujogoló bagoly” - egy rikoltoz Sukoródon. Csoda, hogy mégis 
hallani egy bagolyt pagonyainkban.
Megjegyzem, hogy erdőőreink között osztottam ki „Madarász-napló”-kat, 
melyekbe észleleteiket tartoznak bejegyezni. Valamennyibe egy kis előszót 
írtam, s felsoroltam honi madarainkat s helyi fontosságaikat.
Sajnálom, hogy anyagi helyzetem a nyomtatás költségeit nem állhatja ki.
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A z erdőőrök madártani ismeretein kívül természetesen a lakosság ez irányú tájékozat
lansága is feltűnt Barthos nak, sőt olykor-olykor még az erdőőrök főnökei is a hasznos madarak 
pusztítására ösztönöztek:

(máj. 26.)
Cuculus canorus [kakukk]:

F[olyó] hó 25-én egy úriember flóbertpuskámat kérte azon okból, hogy a „ka
kukkokat” akarja agyonlőni, melyek udvarából naponkint elviszik a fiatal 
csibéket.
Igazán nem tudom: fűzzek-e kérdéshez valamiféle commentart? Az igazi ka- 
kuk[k]ra ilyen ráfogást még paraszttól sem hallhatunk; pedig ez a fiatal úriem
ber sokat tanult, szorgalmas volt egész diákéletén át, és éppen a term[észet]- 
tud[ományo]k iránt mutat érdeklődést!

(júl. 25, 27, 29.)
Coracias [garrulus] [szalakóta]:

sok van, de nagyrészben még bent az erdőn. E  tropicus színű madárból pár év 
előtt 30, v.[agy] 50 drb-ot kellet lőniök az erdőőröknek - egy kalap díszéül. 
Pedig heh’ hasznos e madár!

Ugyanakkor Barthos szinte meglepetten tapasztalta, hogy a „köznép ” között a féktelen 
madárpusztítás Iharosberény környékén ismeretlen:

(jan. 1.)
Alauda [Galerida] crístata [búbos pacsirta]:

Nincs tudomásom arról, miszerint a majorudvart lakó béres-kaszárnyák gyerek
serege tőrt vetne e jámbor madárnak, és együgyűségét felhasználva ily kedvező 
napon [ti. -10 °C  hidegben, hóban] tucatszámra fogná össze őket. Falunkban, 
bár mindenfajta madárvédelmi intézkedés ismeretlen az érdekelt tényezők előtt 
is, a madárság nincs kitéve olyan háborgatásnak, aminőt lépten-nyomon egye
bütt constatálhatunk. Öt hónapi itt-létem alatt még gummipuskát sem láttam 
a falusi gyerekek kezében; flauberttal, avagy csapdával való kihágásról sincs 
tudomásom.

Mind a szakszemélyzet, mind azok feljebbvalói között a legtöbb gondot a ragadozó mada
rak megismertetése okozta. Barthos naplójában ezeket a madarakat többször elemezgette, 
sőt a sasfélék előfordulásáról szinte tanulmányszámba menő dolgozatot írt. Most vegyük 
ezeket sorra.

Vércsék (máj. 2-4.)

Cerchneis tinnuncul[us] [Falco tinnunculus] [vörös vércse]:
4-[é]n láttam 1<J példányt az alsóerdei Hosszú-tó felett lebegni. Ez az idén 
a második, mely szemem elé kerül. Úgy látszik: nagyon megfogyott e madár 
száma, talán másutt is, nem csak nálunk! Csupán a búrjai erdőőr évenldnt 100-on 
felül szokott lőni - ezelőtt 1 jó évtizeddel. (Lődíj jár érte, tekintet nélkül arra, 
hogy egeres esztendő van-e!)
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Cerchneis vespertinus [Falco vespertinus] [kék vércse]:
vidékünkön e szép vércsefaj nagyon ritkának mondható. Kanizsa határában én nem 
láttam; igaz, hogy magasban nyilallása közben nem is ismertem volna fel. A közön
ség is nagyon tévesen van informálva elterjedéséről; nagybátyám, ki nemrég még 
szenvedélyes puskázó s egyúttal praeparator volt, büszkén tart fogadószobájában 
egy kitömött ? példányt, melyet egyik szomszéd falu határában téli, avagy őszi 
hajtóvadászat alatt lőtt volt. Azt állítja, ill. azt hiszi a vércséről, hogy a magas észak
ról: Oroszország síkjairól jött le hozzánk késő ősszel és nagyon ritka.
Aligha tévedek, ha azt mondom, hogy e jellemzést valami dilettáns ornitholo- 
gizálótól a Falco aesolonra (F. merillus) [Falco columbarius] [kis-sólyom] 
vonatkozólag hallotta, és hibás, „hasból vett” definiálás után a hazánk egyes 
részein oly közönséges C. vesp.-nak e Kanizsa vidékére tévedt példányára alkal
mazhatta. Az időre bátyám valószínűleg biztosan nem emlékszik, mivel e vércsét 
nem télen, hanem September táján lőhette.
Az uradalmunkhoz tartozó F[első]-Dencs-pusztán M . Gy. erdész szobájában szintén 
áll 1 praeparált hím C. vespertinus. Azt a megjegyzést hallottam róla, hogy igen ritka 
lehet, amennyiben Dénes határában (pár év előtt még orn[ithológiai] 
megfigy[elő]hely volt!) tudomás szerint csupán ezen 1 példány lövetett volna! 
Jómagam is, ki már Zala-Gógánfán az ott közönséges kék vércsékből lőttem, 
érdekes idyll szemtanúja voltam. 4-én reggel az alsóerdei Csordajárás sarkán egy 
céllövést applicáltam. A dörrenésre egyszerre előttem terem 3 nesztelenül 
örvénylő, kakuk[k]röptű madár, és egy pont felett lassan elforog Az első pil
lanatra nem ismertem fel bennük a C. vesp.-t. Lőttem, de hibáztam. Ügyes lég
torna után eltűntek, de alig 50 lépésnyire, egymás mellé telepedve, egy erdőszéli 
sudár tölgycsúcsra ültek. Messziről odalőttem, de nem találtam. Erre a magas
ban ismét keringeni kezdtek, mikor is a bal csővel egyiket leemeltem: mit is lőt
tem tulajdonképpen?
Kíváncsi volnék: költ-e esetleg határunkban?
Nagy kiterjedésű legelőerdőink igen jó tanyát nyújthatnának néki.
Hogy ritka a mi vidékünkön, az is bizonyítja, hogy a folyton kint csetlő-botló 
fácánvadász is csupán egyszer látta Gólyakúton. A búrjai erdőőr már jobb szemű 
lehet, amennyiben azt állítja, hogy néha-néha, de nem minden évben, néhányat 
szokott látni. Tény, hogy reptében alig ismerik fel, s kézbe kell kerülnie, hogy 
biztosan a Cerchn. vesp.-ra ismerjenek.

(Külleynek írt levél - máj. 12.)
A vörös vércse megfogyásának jelzésénél használt „ijesztő” jelzőt azért 
használom, mivel minden madárnak ritkulását fájó^szíwel veszem tudomásul, 
különösen ilyen érdekes és salonias megjelenésű madárét, milyen a tarlók felett 
„sátorozó” vörös vércse, mely aestheticai értéke mellett - szerintem - nem is 
annyira káros madár, mint amilyennek általában hirdetik. Kár, hogy éppen 
észrevehető megfogyása miatt nem juthatok anyaghoz, mely felvilágosítást nyúj
tana gazdasági értékéről.
Gyomrát még soh’ se láttam, csupán néhány egérfogását figyeltem meg a múltban. 
Hasznos-e, káros-e? - igazán megközelítőleg sem tudom megmondani; 10-15 
boncolás kellene, hogy gazdasági értékéről nagyjában egy átmeneti, ideiglenes 
ítéletet alkothatnék.
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[vörös vércse] (szept. 24-25.)
Az erdőőrök elismerik hasznos voltát a gazdaságra nézve, de feltétlenül károsnak 
mgndják a vadászatra nézve. (Ugyanez a véleményük az ölyvre, baglyokra, 
rókára, menyétre, görényre.)

Sólym ok (aug. 15-18.)

Falco subbuteo [kabasólyom]:
17-én Csordajárásban az Olaki-láp mellett fészkére akadtunk. Igen magas cser
fán áll 2 elhagyott Corvus cornix [szürke varjú]-fészek; az egyiket F. subb. pár 
foglalta el. Hangos ijjogással keringett felette a 2 gyorsröptű sólyom mindaddig, 
míg egyiket le nem lőttem. Fiatal példány. Többször odaszállt a fészekhez. Igen 
kíváncsi volnék ennek tartalmára, csakhogy elérhetetlen magasságban van, hova 
istenkísértés volna a legbátrabb gyereket is felküldeni.
A fészek alatt a földön egy fejletlen Passer montanust [mezei veréb] találtam.

(szept. 9-13.)
[Kabasólyom]

Dénes határában 3 drb-ot együtt vadászgatni több napon át láttam. Nagyszerű 
látvány, amint a légben úszó fecskéket kergeti - gyönyörű ívezéssel. Egyebütt is 
észleltem néhányat. [...]

Cerchneis [Falco] vespertinus [kék vércse]:
ha nem tévedek: a fent F. subb. innen említett említett ragadozók közt C. vesp. 
is akadt. Valószínű, hogy a 2-3 napon át látott 3 darab e fajhoz tartozott. 
Beismerem, hogy gyakorlat híján e madárfajt nagy távolságból biztosan fel nem 
tudom ismerni.

O lyvek (szept. 20.)

Buteo buteo [egerészölyv]:
egész nap, 19-én a nagyvári szálerdő körül siápol. Ide ugyanis egy eldöglött 
birka hulláját vetették, melyre a Buteok rájárnak. Igaz, hogy a csőszök szerint 
sasok voltak a dögön, de én csak szerény Buteokra gondolhatok.
Ez az első feljegyzésem dögre szálló madárról. Szilosi fácánosunkban 5-6 is 
látható állandóan, melyekről az erdőőrök mint „nagy kányákról” tesznek 
említést. Akárhányszor fácáncsirke hullájáról zavarták fel őket. Lám! Egér az 
idén úgyszólván nincs, egerészés helyett tehát fácánoznak Buteoink.

(szept. 21-22.)
Buteo buteo!

5-6 drb Szilos körül. 21-én az erdőőrök egy fiatal barnás typusú példányt 
lőnek.
Csoportosulásukról van egy olyan adatom, mely érdemes a megemlítésre. 
F[olyó] hó 1-én többen (erdőőrök) Nagyvárban és Nagyrét felett 15 drb-ot 
láttak egy csomóban - persze lazán összefüggő csomóban - keringeni. Ez 
nagyszerű jelenet lehetett!
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Baglyok (okt. 1.)

Asio accipitrinus [falammeus] [réti fülesbagoly]:
P[ogány]-Sz[en]t-Péteren egy nagy urad[almi] kukoricatáblából hajtóvadászat 
alkalmával repül ki egy példány. Nyugodt evezéssel egy másik tábla felé húz és 
eltűnik.
Örömmel üdvözlöm e rég látott vendéget nálunk. Egér alig van, mondhatnám: 
nincs, ez az egy példány mégis idetévedt hozzánk.
Jegyzeteim tanúsága szerint 1901 telén és tavaszán volt sok nálunk, a Kanizsa 
melletti Lazsnak-puszta parkjában vagy 30 drb tanyázott. Nappal egyes fenyő- 
gruppók sűrűjében gubbasztottak. A zár alatt levő kastély verandája alatt is 
hosszasan időzhettek, mivel ottlétem alkalmával (III. 3.) a bejáró alját telve talál
tam excrementumaikkal. Táplálékuk tisztán egérből állhatott, legalább ezt bizo
nyította az ürülék összetétele.
A lakosság előtt ismeretlenek voltak; senki nem tudta, hogy micsoda bagolyfaj
jal lehet dolga.

A réti fülesbaglyokat illetően Barthos feltehetően téved. Nálunk ugyanis az északról
csoportosan érkező erdei fülesbaglyok szoktak telelni.

Kuvik és húros rigó (dec. 13.)
Ma: 05. dec. 13-án a csírajárási legelőben egy széttépett húros rigó (Turdus vis
civorus) széltől széthányt tollazatára akadtam. Praecedensek, nem lett volna okom 
azt gyanítani, hogy szegény léprigót Glaucidiumiok [kuvik] pusztították el.
A njagyjkanizsai városi „Békás-tó” nevű fáslegelőben, melynek faállományát túl
tartott öreg tölgyek képezik, ősztől kezdve tavaszig (október-március) nagy 
számban tartózkodik az egyébként nálunk állandó természetű Turdus viscivorus. 
Valamennyi a vén tölgyeken élődő Loranthus [fakín]-nal él. Ugyanezen erdőben 
azonban, mint rendesen, meglehetősen találni kuvikot is, melyek az öreg tölgyek 
üregeiben tanyáznak.
Többször láttam ott a húros rigók saisonejában - egérszegény esztendőkben - 
hogy a Glaucidium húros rigókat űzött. Egy esetben pl. közvetlen előttem 
támadt meg egy kuvik húros rigót, mely esti beszálláskor a tölgyesben maradt és 
még a száraz levelekkel borított, terebélyes tölgyfák sűrűjébe tartott. A húros 
a földre zuhant, hátán volt a kis éjjeli rabló, melynek gyomrában boncolás útján 
rendesen csak egeret szoktunk találni. Szerencsére közbeléptem, és csak így 
menekülhetett el a húros, bár hátán az amúgy is könnyen foszló tollából nem 
maradt semmi. Tél folyamán igen sokszor találtam itt-ott a fák alatt tollcsomót, 
mely T. visc.-ról származott. Ha szigorú is kissé a következtetés, de mindannyi
szor hajlandó voltam arra gondolni, hogy kuvik rögtönzött tragoediát (?).

Vidékünk sasfajairól (július közepe - V II. 9.)
Hogy szemlét tartsunk a vidékünkön előjöhető hazai sasfajok felett, erre egy 
actuális eset indít. Ma reggel Szarvasiakon az ottani pagony erdőőre egy 
Circaétus gallicus-t [kígyászölyv] lőtt. Nem tiszta sasfaj a nevezett madár, élet
módja is elütő azokétól, de Dr. Madarász pl. a sasok között ad néki helyet, és 
kígyászsas néven említi meg. E  madárfaj egyes hozzánk vetődő példányai már
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kerültek puskavégre, és azt hiszem: vidékünket érinti is néha, hisz’ ez olyannyira 
alkalmas életmódjára! K i tudja: e lőtt sas is nem somogyi illetőségű-e? [...] 

Aquila maculata [pomarina] [békászó sas]:
lőtték többször. Faji változatait senki sem jegyezte fel. [...]

Haliaétus albicillus [albicilla] [rétisas]:
[...] Nálunk egy nagy, világosfakó példány áll kitömve. Ez év márc. elején észlel
tem egyet. Egykor erdeinkben is költött.

Aquila chrysaétus [chrysaétos] [szirti sas]:
elkóborolt példányok elejtéséről úgy Zalában, mint Somogyban van tudomásom. 

Aquila melanaétus [heliaca] [parlagi sas]:
„parlagi sas” néven emlegetik. Lőtték. Kanizsa erdeiben fészkelt, 2 fiát leszedték 
ezelőtt 15 esztendővel. A determinálás bizonyára hibás: mikor a szemlélő másodszor 
elmondta ezt az esetet, azt beszélte, hogy sok darazsat talált a fészkében. 
Ilyenformán Pemis apivorus [darázsölyv]-nak kellett a nevezett madárnak lennie. 

Gyps fulvus [fakó keselyű]:
lövetett Csurgón, Kanizsa mellett, Rigyác közelében (praep[arátuma a] 
n[agy]kanizsai r. k. főgymn[áziumban]). Somogy belsejében - miként 
erdőőröktől hallom („lúdnyakú sas”) - Lábodon került terítékre (?) (4 drb 1 
dámborjún!).

Pemis apivorus:
ma d[él]u[tán] az alsóerdei „Nagyberek”-ben mérés közben a távolabb dolgozó 
főerdészem „sas!” kiáltására egyik mellettem álló erdőőr puskájával egy magasan 
felém vágó Pernis apivorust lőttem. Öreg ?; alsó teste majdnem tiszta fehér, feje 
hamuszínű. Szemszivárvány sárga. Csűd sárga, gatya nagy. Felül világosbarna. 
Említettem már, hogy Nagykanizsa határában az „Alsóerdőn” találtak már 
fészkét. Azt hitték róla, „parlagi sas” Valószínű, hogy elvétve Berény 
Alsóerdejében is költ; a ciperesi erdőőr már látta egyszer-kétszer, amint földi 
darazsak után kaparászott. Ő „berki sas”-nak nevezi.
Felküldtem a M . Ornith. Központnak.
Úgy látszik: a Raptatorok szokásos, ősz előtti vagálása immár megkezdődött. 
A nagykiterjedésű Alsóerdő, melyet valóságos homokdűnék s vádik, nemkülön
ben ingoványos lápok, részben nedves, részben száraz tófenekek, nagy éger
berkek, árkok feküsznek át, kiválóan alkalmas terrénumot ad a Dél felé kóborló 
ragadozóknak.
Buteo buteo naponkint sok látható benne.
Haliaétus albicillust tegnap láttak benne.

A ragadozó madarak kapcsán aztán eljutottunk Barthos nak a vadászatilag jelentős 
madarakkal összefüggő feljegyzéseihez. Ebből a csoportból előbb a FÜRJRE, FOGOLYRA és 
a HARISRA vonatkozó megfigyeléseit idézzük:

(máj. 2-4.)
[Fürj] A  mezők e szeretett dactylisonansát [?] most már több helyen hallani Még 

mindig kevés azonban e szám ahhoz a quantumhoz képest, melynek határunk
ban évről évre meg kellene lenni ... Az idén csak olyan fürjsezónra 
számíthatunk, amilyenben nekünk, késői utódoknak részünk van. Ha 
kaszáláskor és aratáskor az erdészeti személyzet eléggé nem ügyelne a fácán és

58



fogoly mellett e csinos kis madárra is, úgy ritkaság volna aggatóra fűzni - díszéül 
a mezők vadászának!
[Haris] Az elsőt Kiserdő mellett egy lóher[e]táblán hallották - május 1-én. Én
5-én a berényi szőlőhegy alján hallottam szólását. Népies neve e vidéken: 
„étkés” , „kétkésmadár” . Határunk igen alkalmas számára.

(máj. 8-10.)
[Fürj] Kora reggel egy drb Gólyakúton a sarjadzó, visszavágott tagokban szól. Vándor 

példány, milyennek varákolását múltkor én is hallottam Sukoródon éjjeli les alatt. 
[Haris] Sukoródon bent a sorvetések közt hallották hangját (erdőőr 
megfigyelése]). Hangjára a nép azt mondja: „mesd!, mesd!”
Érdekes volna tudni: hallani-e még majd ott hangját?

(máj. 15-18.)
[Fürj] „Hamuház” körül 5-6-ot is hallani. Esténként nálunk az udvarban is hallani 

egyet, amely közvetlenül a majorudvar szélén fészkelhet. Adná Isten, hogy e ked
ves kis madarunknak jó szaporulata legyen!
[Haris] Minden este, sőt éjjel is hallok egyet a kertek alól ugyanonnan, hol a fürj 
is verni szokott. Talán egészen a gyepűnél fészkelhet. A  berényi hegy mellett is 
állandóan crex-szel egy.

(máj. 19.)
[Fürj] kevesebb van, mint Crex crex, mely nedves rétjeinken elszórtan mindenütt 

előjön. Kaszálások megkezdődtek; ezektől igen féltem ez érdekes madarunkat, 
mivel egy kaszáló öreg urad[almi] bérestől ma is ilyen megjegyzést hallottam 
reá: „Csúnya állat, csúnya portéka!”

(jún. 1-3.)
[Haris] Még tojásai vannak.

(jún. közepe)
[Fürj]

Java része most, a kaszálások alatt pusztult el. Esténkint lakásunknál is hallható 
egy pitypalatty.
Szándékom volt összeolvasni hang után a fürjeket a határban, csakhogy 
folytonos elfoglaltságom miatt elmaradt.

[Haris]
A kaszálások alatt talán mind elpusztult. Itt is, ott is hallom, hogy egy-egy 
fészekaljtól megfosztották vadállományunkat.
Csak annyira lehetne e madarat a Coturnix-szel együtt „alkalmaztatni” , hogy 
a korán kasza alá kerülő takarmányvetések sűrűjét ne használná fel 
fészekalapításta. Kár ezért a madárért.

[Vadszaporulat]
Az erdőőri személyzet ráérős idejében gondosan ügyel az aratások alkalmával 
komolyan fenyegetett hasznos mezei madarak életére. Fogoly, fácán kevesebb
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lesz jóval, mint eddig; a fü r j szaporulatára sem mondanak sok biztató szót. 
Láttam, amint egy öreg fürj a kepe alá bújt, honnan a jelenlevő csősz élve hozta 
meg. Eleresztettem.
Közel immár az idő, midőn a természetadta termékeny csíra életerős gyümölcseit 
élvezni kezdi a föld ura! Üdv hozzá!

(júl. 25, 27, 29.)
[Fogoly]

Igen kevés van. Ritkaság egy-egy csapatot találni. Egész apró fiák is vannak; 
Géy-saroknál 8 tojáson ül egy anyafogoly.
Crex-et nem találni.

Cotumix cot.[urnix] baldami (?):
27-én d[él]u[tánl lövök 11 drb-ot, melyek közül egyik baldaminak látszik. Torok 
feketésbarna, pofák is vörhenyes barnák. Másik két példány farkán kisebb folt 
található.
Van-e létjogosultsága a C. bal.[dami]nak? A fürjek táplálékul még most is elég 
rovart vesznek fel. Zabtáblákban találhatók.

(aug. 15-18.)
[Fürj] Lövetett e napokban több darab. L.[ásd] „Aquila” „editio separata” címen 

kiadott mellékleteit! Kissé túlzottnak találom Madarász Gyula dr.-nak azon 
állítását, hogy a hazánk területéről szerzett Coturnixek circa 20%-a Baldamus 
fürj. Ilyen formán átlag minden ötödik Cot. baldami volna!?
Múltkor az iharosi községi rétek mellékén tényleg Baldamus-fürjeket lőttem. 
Az „Aquila”-ban említett állbarkós fürjeket még nem volt alkalmam jellemző 
példánnyal ornisunkba vezetni.
Határunkban csak szétszórtan találni Coturnixet.
Crex-et nem találni. Valami rejtélyesnek tűnik fel nékem e jelenség, ha meg
gondolom, hogy tavasz folyamán több helyen hallottuk „kétkés”-elését.

(A Baldanus-fürj ügyéhez itt jegyezzük meg, hogy ma azt sem önálló fajnak, sem alfaj
nak nem tekintik, legfeljebb színváltozatnak.)

(M O K  küldött vonulási jelentés - nov. 23.)
Crex crex:

Feltűnően kevés átvonuló. Okt. 9.: utolsó példány (Nov.-ig ki szokott tartani.) 

(nov. 10.)
[Fürj] A pákási mező tarlójából ma délelőtt felver egyet a kutyám.

Itt adunk helyet azoknak a Selmecre visszautaló megfigyeléseknek is, amilyen például 
a szarka előfordulása volt, s amelyeket kár lenne veszni hagyni. Barthos bán ekkor; 1905-ben 
ugyanis még élénken éltek a selmeci madártani események (is), azok, amelyeket a selmeci 
naplójában nem rögzített.
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(jan. 2.)
Selmecbányán hibalkai magányomban történt meg velem az az eredeti, bár éppen 
nem csodálható eset, hogy kertünk magányában tanulgatva, egy kis csapat Aeg[itha- 
los] cau[datus] typ.[icus] [őszapó] került közelembe. Reájuk nézve, a fejükön látható 
feketés csík rögtön roseus-t [varietast] juttatta eszembe. Berohantam a szobába 
9 mm[-es] flaubertomért, és egyik roseus-t (?) lelőttem. Lázas gyorsasággal 
eszközölt determinálásom eredménye az volt, hogy igazi sajnálattal gondoltam 
vissza a pár perc előtt még oly kedvesen tornázó Aeg. caud. typ. juv.-ra!
Jellemző esete az ilyen a gyerek-ember buzgó ornithologizálásának.

(jan. 2.)
A Felvidéken (Selmecbánya, Hont m.) szintén egyszer-kétszer jutott csak 
tudomásomra, hogy a Frfingilla] montifrin[gillá]k [téli pinty] a kertekbe is belá
togattak; én a leghidegebb jan.-febr. [-i] napokban is mezőföldekkel határos 
erdők szélén és facsoportok környékén találkoztam velük (Embferiza] citrfinella
-  citromsármány] társaságában), de így sem valami gyakran.

(jan. 3.)
[Erithaeus rubecula -  vörösbegy áttelelésével] Selmecbányán (48° ész. szél. bíró 
zónában XLVIII. a.) 1902-nek Febr. legelső napjaiban találkoztam [legelőször]. 
Két hegyoldalba épített 2 emeletes épület tűzfalai közt lévő sötét, piszkos, 
csatornaszerű közben ült lesen -  a tél hidegét ignoráló rovarféle lényt kerítendő 
eledelül. Ez az eset Selmec magas fekvésénél fogva (680 m t. sz. felett) jelen
tősebb mai tapasztalatomnál.

(jan. 9.)
Nagyon-nagyon szeretnék találkozni vele [ti. a keresztcsőrűvel]; úgyis elég pech 
ért Selmecen, hol nem tudtam 3 év alatt egyre sem szert tenni, pedig minden 
évben rendes átvonulok erdeinkben!
A Loxia [keresztcsőrű] mellett egy másik új fajt is besorolhatok kicsinyded lokális 
faunánkba! Ebéd után a faluban egy útmenti bokorban láttam egymagában. Parus 
ater [fenyvescinege] volt! Szintén a felvidéki fenyvesek typicus madara, melyet 
gyakran a Vépor-hegység sötét jegenyefenyveseiben érdekkel néz[eget]tem el 
[...]
Eszembe jutott, hogyan jártam tavaly fent Selmecbányán. Egy botanicai kirán
dulás alkalmával „Drenyova” jegenyésében egy kis Parus cristatus [búbos 
cinege] került elénk. Majd’ megbolondultunk e picike madárért, mint olyanért, 
mely nagyon ritka és idáig nem jött szemeink elé. Két hétre azután csapatosan 
láttuk már kóborolni „tanpagonyunk” erdeifenyő ültetéseiben. Egyetlen és örök 
emlék gyanánt lőttem is egyet.

(jan. 19.)
Dendrocopus minor [kis tarkaharkály]:

1 darab fordult meg kertünkben. [...] Egyáltalán ritkán láthatni e madarat: 
nagyon keveset láttam Kanizsa erdeiben is, Selmecen meg éppencsak 1 9-val 
találkoztam Tópatak nyíreseiben. E példány kitömve az erd[észeti] főiskola 
gyűjteményében van.
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(Külleynek írt levél -  ápr. 2.)
„Nagy művem” (?) teljesen félbemaradt, de csak egyidőre! Címe: „Nagykanizsa 
város avifaunája”. Az általános és bevezető részt már Selmecen megírtam; a Cher
nel művében adott nomenclatura szerint eljutottam a „Gyrantes” rendjéig. Most 
jönne a többi! Eredeti tervem az volt, hogy csupán szülővárosom határának, 
s ezt érintőleg legfeljebb a közelfekvő falvak madárvilágát fogom e jegyzeteim 
lapjain vázolni és madarainak helyi szerepét biológiai megfigyelések és gyomor
vizsgálatok útján körvonalazni. [...]
[Most] kiléptem szülőföldem szűk határából. A kialakuló gyűrű vonalát folytat
ni kell; a megfigyelt terrenum határövén belül Kanizsának kell mint centrumnak 
állnia. A cím evvel együtt bővül: „N.Kanizsa és vidékének ornisa”!

(ápr. 11-12.)
Ruticilla titis [helyesen: rithys -  ma: Phoenicurus ochruros = házi rozsdafarkú]:

új madárfajként vezethetem be ornisunkba. 12-én hallom házunk tetejéről 
hangját, melyet annyiszor figyeltem meg Selmec városában. Sajnos: a madárka 
észrevétlenül eltűnt. Kíváncsi vagyok: látok-e még majd titist? Jelen példányt 
eltévedt, avagy későn vonuló madárnak gondolom.

(ápr. 28.)
Fringilla coelebs [eredi pinty]:

több is fészkelhetne e néki oly alkalmas, ligetes vidéken. Eszembe jut Selmec, 
melynek kertjeiben észrevehetőleg sok tartózkodott. Bizonyára most is így van.

(máj. 25.)
Micropus [Apus] apus [sarlósfecske]:

E napnak ornith[ológiai] érdekessége e különös madárfajnak vidékünkön való 
megjelenése. Egész tavaszon át vártam, lestem ezen érdekes madarat, melyet 
fent Selmecen az académián töltött évek alatt százával láttam fészkelni.
Már az ősszel számítottam megjelenésükre, azonban várakozásom ellenére is 
visszamaradtak. Két-három év előtt Aug. 10., 11., 12. napján láttam lazán össze
függő csoportokban átvonulni Kanizsa felett. Különösen a békástói dűlőn fekvő 
erdőt és a Kanizsa-patak mellett elhúzódó mezők dombosabb részeit választot
ták visszavonulásuk útjául. Utazásuk iránya pontosan E-D volt.
Ma délben a „Pád” pusztához tartozó 40-60 holdas uradfalmi] táblák felett 
(rozs-, len-, kuk[orica]vetés) repkedett 2 darab. Az égbolt borús volt, az eső esett 
(circa 2 hét óta folyton esik). A szél erősen dolgozott. Nagyszerű volt nézni a két 
fekete, sarlósszárnyú idegent, amint némám, gyönyörű evezéssel átcsapódtak 
egyik tábláról a másik fölé..., eltűntek, aztán újból előkerültek a messzeség 
ködös hátteréből... Ha nem tévedek: 1 harmadikat is láttam. Három ügyetlenül 
applicált lövés után elvesztettem őket. Hiába vártam őket, többé nem kerültek 
szemeim elé.
Ugyan miknek tekintsem e példányokat? Elkésett költözők? Bizonyára azok. 
A miháldi káplán szerint Miháldon a templom mellett még a múlt héten talál
tak a gyerekek egy elhullott példányt. Nem tudni: hogyan ütötte magát agyon? 
26-án délután ismét láttam 2 példányt a Berény és Iharos közti mezőség felett 
úszni. Csakhamar el is tűntek szemeim elől.
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Nem tudom: feltehetem-e, hogy valahol a vidéken esetleg megtelepednének? 
Chernel István erre vonatkozólag 29-én hozzám intézett levelében a követ
kezőket írja:
„A sarlósfecskék semmiesetre sem eltévedt vándorok, hanem vagy nagyon észa
kon fészkelők (Dél-Norvégiában), vagy nálunk fészkelők ugyan, de a melyeket 
a most uralkodott hűvös idő leszorított a laposabb, melegebb vidékekre. Ez ren
desen elő szokott fordulni május végén.”

(AMOK-nak felküldött gyomortartalmakhoz fűzött kommentárból -  jún. 19.)

Muscicapa [Ficedula] parva [kis légykapó]:
1 drb, Selmecbányán a nagy tavaszi (májusi) felvonulás idején lőve. Ih[aros]- 
Berény határában még eddig nem ismertem fel.

Barthos olyan uradalomban szolgált, ahol nagy gondot fordítottak a Fá c á n 
tenyésztésre . Az erdogyakomok a fácános híreit gondosan feljegyezte, bár egy helyen utal 
rá, hogy a tojások keléséről még a madártani naplón kívül is készített jegyzeteket. A fácános
sal kapcsolatos hírek idézését azért is fontosnak tartjuk, hogy láthatóvá váljék; mit is jelentett 
1905-ben egy „fácánkert” fenntartása.

Fácántenyésztési megfigyelések

(jan. 9.)
„Kiserdő” nevű, parkszerű revierünkben van az uradalom tenyészfácánosa. 
Dróthálókkal óriási kalickákká csinált fülkékben telelnek most át a befogott és 
tavasszal borításra kerülő fácánok: java részben angol, kisebb számban mongol 
(chinai örvös) fajták, néhány közönséges vadászfácán és 1 Phasianus Reevesii 
[királyfácán].
50 drb fácán fordul meg kezemben; mindegyiknek szalaggal kötjük össze bal 
szárnyát azért, hogy a szabad tojatóból ki ne menekülhessen a nyílt területre. 
Nagyon érdekes dolgokat tapasztalunk itt. A legkülönfélébb színpompában 
tündöklő példányok kerülnek itt elénk: kékhátú, zöld- és bronzhátú kaka
sok, különféle átmeneti színben lévő tyúkok: halovány mongol, sötétebb 
angol fajták typicus színben, majd a typust többé-kevésbé megközelítő tol
lazatban.
Feltűnést kelt előttünk egy angol tyúk -  kékesfehér tollazattal... Gyönyörű szép 
példány! Talán az albinismusnak bizonyos stádiumában van tollazata? Nem 
fehérség, inkább hamuszürkeség uralkodik rajta: idáig semmiféle madáron e jelen
séget nem tapasztaltam.
Kakasszerű tyúk minden nagyobbszerű fácánosban úgyszólván évenkint előjön. 
A mi őszi fácánvadászatunkon is lőttek egy ilyen példányt. Nagyon szép volt. 
Tyúkszerű kakasról azonban idáig nem olvastam. Most 3 drb is kezeinkbe került. 
Milyen derék egy tyúk! -  mondogattuk, mikor nézegettük egyiket-másikat. 
Bezzeg csodálkoztunk azonban akkor, midőn lábaikon a kifejlett, erős sarkan
tyúkat fedeztük fel! Tollazatuk teljesen a tyúké. Nem is tudtunk mire gondolni: 
vajon a nemi életre hasznavehetetlen, impotens kakasokkal van-e dolgunk, 
melyek visszaütöttek színbelileg egy tenyészképes kakas és tyúk között levő
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alakra -  avagy öreg tyúkokkal-e, melyek meddőségét a hím typust jellemző külső 
„sallangok” egyikével, a sarkantyúval tűnteti fel a természet? Hajlandó vagyok 
azt hinni -  és ez nézetem szőrint a természetesebb -, hogy az említett 3 példány 
a nemi életre többé alkalmatlan tyúk, mely feltevésemet azon tény is bizonyítani 
látszik, miszerint öreg tyúkoknál nagy ritkán csak egyik csűdön fejlődik sarkan
tyú! Erre egy esetben a mi fácánosunkban is volt már példa; lehet, hogy több
ször, de nem veszi senki észre. Főerdészem az észlelt eset alapjául a hermaphro- 
ditismust teszi meg (?).
Totális albinismus igen ritka, vagy talán elő sem fordul egyáltalában. Többé- 
kevésbé ezt megközelítette nálunk egy, a nagyvadászatokon terítékre került 
kakas, mely hószínű tollmezben pompázott. Most a partialis albinismusnak 
nyomára sem akadunk; feltűnő színbeli eltérést csupán az elül említett angol 
tyúkon láttunk.
Néhány, 1-2 év óta tojatásra használt fácán lábain szembetűnő, kóros infectiót 
tapasztalunk. Csomoros, bütykös a csűd, jelensége az elmeszesedésnek. 
Főerdészem szerint e betegséget azáltal kapják, hogy nagy részben a földön 
töltik az éjjeleket is, a nedves és bizonyára fertőzött talajról pedig gomba-infec- 
tió jutna hozzájuk. Tapasztalatok híján commentárt e magyarázathoz nem 
fűzhetek.

(febr. 2.)
Phas[ianus] colchicus var. torqu[atus]-t 80 darabot hozattunk Weimarból. 
Tegnap 1 tyúk elhullott; a boncolás többé-kevésbé baromfivészt állapított meg. 
Kíváncsi vagyok: történik-e még lebetegedés e nemes szárnyasok között? Itt 
említem meg, hogy tegnap vittünk kiserdei fácántojatónkba egy újonnan 
megtelepítendő fácánfajt: Ph. versicolor-t [„tarka-japán-fácán”] (1 kakas, 2 
tyúk). E gyorsröptű, elegáns fácán még vonzóbbá és változatosabbá tenné 
vadászatainkat! [...]

(márc. 1.)
Mesterséges tojatónkban (Kiserdő) ma végezzük el a tenyészfácánok kiosztását 

Minden fülke régi, ürülékkel s egyéb hulladékkal inficiált talajrétege helyett 
friss homok fekszik a felszínen; a deszkaanyag carbolsavas mésszel vonatott be. 
Minden ketrecben néhány lucfenyő, avagy tölgy szolgál a fácánok fel
gallyazásául; egy fenyőágakból harang alakúan készített „sátor” árnyékot lesz 
hivatva nyújtani, mely sátor alá egyúttal a változatos eledelt is hintik. A fácánőr 
naponkint 3-szór etet: búzaocsút, kölest, kukoricát Répa igen jó volna! 
Néhány szakasztóra való téglya- és cementtörmelék a nehéz mageledel gyorsabb 
emésztési processusát segíti elő
A fülkék részint zártak, részint nyíltak, mely utóbbiakat csak körös-körül védi 
sodronyfonat. (Haidegger 5. Budapest.)
Fülkékbe zárt tenyészfácán-anyagunk tisztán angol fajtából (Ph. c. torqu.) áll. 
A mi Szilosi „aufzug”(!)-unkból valókat a Weimarból hozottakkal zárjuk össze
-  vérfrissítés céljából. Egy kakasra 6 tyúk jut. Az öreg, avagy nagyon inficiált 
csűdű fácánokat, reserv-anyag gyanánt, külön, zárt fülkében etetjük tovább.
A nyílt tojató fülkében átteleltetett fácánokat annakidején bal szárnyaiknak 
vászonszalaggal való megkötésével akadályoztuk meg az elrepülésben. Angol és
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német fácánmesterek szokása e kötözés; főerdészem csak azért élt vele, hogy ne 
kelljen a szárnyak nyírásához folyamodnia, mely a fedőtollaitól megfosztott, s 
amúgy is kényes madarat inkább kiteszi a tél hatásainak. Közel 200 drb fácán
ról oldva le ma e kötést, ennek oly hátrányára akadtunk, hogy ezentúl használ
ni mi sem fogjuk. Minden egyes fácán szárnyát kivétel nélkül agyonnyomorí
totta a feszesre kötött szalag. Seb, var, zsíros gumóképződmények maradtak 
nyomában, néhányról pedig leoldódott, melyek szemeink láttára ki is repültek 
az erdőbe ...
Múltkor említést tettem már a nedves földön éjjelező fácánok lábán előforduló 
meszes bütykökről. Determinatió szerint e gombainfectió a Trychophyton nevű 
penészgombától (Tr. tonsurans) ered. Feltűnő, hogy legnagyobb részben finom, 
halvány színű angol tyúkokon és kakasokon jön elő, jeléül annak, hogy e szín- és 
fajtavariátio, mint a törzs -  torquatus - fajnak finomult, relatív értelemben tehát 
egyúttal korcsosult alakja már nem bír azzal az ős ellenálló-képességgel, mely 
a közöns[éges] colchicusnál, avagy szabadon élő fácánnál tapasztalható.
Egy tyúknál Diphteria-tüneteket fedeztünk fel (L. A. állatorvos). A beteg 
példányt megölték, s rögtön el is temették.
Abnormitást is észleltünk. Egy tyúk csőrének felső kávája kampó alakban, circa
2 cm-rel éri túl a normális hosszúságot. Két tyúknak -  mint múltkor is írtam -  
sarkantyúi vannak; teljesen kifejlett, érett, kemény képletek. Az egyik tyúk 
halovány, a másik bastard (közöns. és angol között).
Ha lehet a gazdaasszonyok véleményére adni, úgy a fácánok szárnyának nyírása 
hátrányos a tojásképződésre. A nyírott tyúk kevesebbet tojik. A magyarázat 
kezünkben van. A szárnyvégek belseje (a „lélek”) egészen meszesnek látszik; 
ugyancsak mész szükséges a tojás héjának megépítéséhez is. A szárny fejlesztése 
megindulván, a tojás háttérbe fog szorulni.
A nyírás csak azért szükséges, hogy a bezárt fácán, mely vadságát teljesen el nem 
veszti, felröpködéseivel meg ne üsse a sodronyszövetben fejtetejét. A csőrtőben 
lévő, szarus orrnyílások vérzése az ütődések következtében így is majd’ minde
gyiknél constatálható.
Két-három példány faráról, avagy hátáról hiányzott a toll. Az összezárt fácánok 
veszekedésére vall e jel.
A Ph. Reevesii és Ph. versicolor (az előbbi nagy tojásrabló) külön fülkében 
maradtak. A nemi ösztön ébredése immár 1-2 nap kérdése.

(márc. 11.)
A sarkantyús fácántyúkokra vonatkozólag megjegyzem, hogy ugyanezt a jelen
séget ma Gólyakúton az erdőőr egyik kotlóstyúkján is észleltem, de olyan vari
álással, hogy csupán egyik (bal) csűdjén nőtt ki a kakasénál is erősebb, 2 cm-nél 
is talán hosszabb sarkantyú. Az erdőőr szerint tojik rendesen.

(márc. 29.)
A szomszédban fekvő tanyán zárt tojatókban már tojnak. Nálunk ez ideig tojást 
még nem találtak; lehetséges, hogy kint már van.

(ápr. 6-7.)
A kiserdei nyílt fülkékben 7 tojást találunk. Megkezdődött! (5-én.)
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15.)
Kiserdei tojatónkban be van fülkézve 171 angol tyúk (6 tyúk 1 angol zöld- v. 
bronzhátú kakassal), 6 királyfácántyúk 2 kakassal és 2 Ph. versicolor kakassal; 
ezenkívül a nyílt (szabad) tojatóban van 45 vulg. tyúk több kakassal. A 27. sz. 
fülkében kísérletképpen reserv-kakasok és 1 sarkantyús tyúk van zárva. Érdekes, 
hogy ez az abnormis külsejű tyúk 14-én tojást tojott!
Mai napig 90 tojást találtunk a fülkékben. Ezentúl napról napra nőni kell e szám
nak. Kint a vad fácánok szintén tojnak.
Megnézzük a dencsi fácánost is, melyet az urad[almi] erdész tavaly létesített. Itt 120 
tyúk van befiilkézve, de -  hallatlan! -  csupán 3 tojással! Tavaly 90 tyúk összesen 73 
tojást tojott, tehát 1 fácánra 1 tojás sem esik. (A tojás csak májusban indult meg!) 
Hogy mi e terméketlenség oka, nem tudni?! Tény, hogy a kert ki a pörjés homok- 
síkra téve, szél, eső ellen csupán a beültetett kis fák és a fülkék kerítései őrzik. 
Kiserdei tojatónkban 1 patkánypár fúrta be magát. A hímet csapda fogta el, 2 fiát 
a fácános pusztította el.
A fülkékből összeszedett [fácán]tojásoknak circa 70%-a csíraképes; kedvező az 
eredmény, ha ebből aztán 50% még felnőtt fácánná lesz.
Dencsen 1 pár ezüstfácán is van.

18-19.)
Mai napig a fülkékben 207 drb tojásunk van. A befogott 2 sarkantyús tyúk alatt 
immár 4 tojást találtak.

26.)
A fülkékbe zárt fácánok pár nap óta szépen tojnak. 500 drb tojásunk van; ezeken 
végigpillantva rögtön szemeinkbe ötlik élénk színtarkaságuk (kék, zöld, barnás, 
szürke árnyalatokkal). A nagyság is különböző.
Az exoticus fácánfajok (Ph. Reev., vers.) még csak elvétve, avagy egyáltalán nem 
tojnak.
Feltűnő a kakasok rendkívüli tüzessége. Egy királytyúkot már agyonütött a kakasa, 
a nyílt tojatófülkében is 2 tyúk hullott el. Faruk csupa seb a rájuk tipró kakasok 
lábujjkörmeitől. Meséli a fácános, hogy 2 tyúkot elevenen csípdestek agyon a töb
biek; amint egy kis vért, friss sebet vesznek észre, ott kikezdik egész formálisan 
a vergődő állatot. A bezárt madarak ragadozó természetét legjobban bizonyítja 
az, hogy a csurgói uradalomban most lóhússal etetik a fácánokat.
Ma reggel a fácános a 25. sz. szabad fülkében 2 elhullott közöns.[éges] (colch.) 
tyúkot talált. A helybeli állatorvossal egyetemben bontottam fel őket; elhullásuk 
okául bélgyulladás állapíttatott meg. Minden belső szervük egyébként 
egészséges; petetartóikban a tojásnak csupán csíráit találtuk. Érthetetlen, miért 
nem tojnak a szabad tojató fácánjai („közönségesek”?). Táplálékuk megvan, a kakasok 
száma is arányos! Tavaly is hasonló eset forgott fent, miért is főerdészem a szabad 
tojatóval a jövőben fel fog hagyni.

27.)
Sok bajt okoz azon körülmény, hogy a megültetéshez szükséges kotlóstyúkokat 
(Gallus dom[estdcus]) drágaságuk miatt nehéz beszerezni. Egy-egy alá 17 tojás 
kerül; hasznavehetőségük próbaidőhöz van kötve. Fészkeik készülnek.



(máj. !•)
Nagy bajjal e napra összehoztunk Szilosba annyi kotlóstyúkot, melyek alá 6-700 
tojást elültethetünk! Minden kotlós (á: 1 K -  1 K 50 f) 2-3 tyúktojásra ültetve ki 
lesz próbálva. A jó kotlók alá gyeptéglyából és zabszalmából készített fészekbe 
17 tojás rakatik, feljegyezve először a tojások fülkeszámát is, hogy utólag egyes 
fácáncsaládok termékenységének %-át kiszámíthassuk.
Két hétig ül a kotlós. Ez alatt 1-2 tojás eltörik (az idén nagyon puha héjúak); 
ekkor történik a tojások megvizsgálása abból a tekintetből, hogy jó-e (fias-e), 
avagy rossz-e.
Ma 40 tyúk alá ültettünk; a megültetett tojások között van rezerv-kakasok közé 
zárt 2 sarkantyús tyúktól származott 9 tojás is.
A szabad fülkében levő közöns. fácánok nagyon rosszul tojnak. Fülkézésre 
kizárólag az angol fajta (var. torqu.) való. Az exoticus fajok, úgy nálunk, mint 
a csurgói fácánosban, meddőknek, avagy igen gyéren tojóknak bizonyulnak.
A kodóstyúk naponkint egyszer kap kukoricát, vizet és homokfürdőt. A mai nap
tól kezdve egy fácános legény jött az erdőőr mellé, hogy a nyári sezónban itt 
segédkezzék (etetés, vízhordás).
Principálisom a költőgépet nem tartja célszerűnek.

(máj. 8-10.)
9-én a 25. sz. kiserdei fülkében 2 tyúk eldöglik. Külső erőnek nyoma nem lát
szik rajtuk. Egyiket a helybeli állatorvossal felbontottuk: septocaemiát: vérfer
tőzést találtunk. Szívhártya csupa vér, belek erei vastagok. Néhány tojás fejlő
dőben. (Begyben semmi, gyomorban fu, kavics.) A constatált betegség a tyúkvész 
symptomája.

(máj. 12.)
A minap észlelt septocaemiás tünetek többé nem ismétlődtek meg. Kiserdei 
fácánosunkban naponkint átlag 50 tojást nyerünk (egyszer 69-et). Phas. versi- 
color nem tojik, sarkantyús tyúkjainak ismét adtak 2 tojást.

(máj. 15-18.)
Közel vagyunk az 1600-ik tojáshoz, melyet kiserdei tojatónkban kapunk. A „ve
gyes” címben kezelt tojások száma is gyarapodik azon mértékben, amint a kaszá
lások megkezdődnek és folynak. A bíbor lóher[e] kaszálása esik legközelebbre. 
Naponkint 42-45 tojást kapunk Kiserdőből. Szinte curiosumkép[p] kell megem
lítenem, hogy Phas. versicolurunk is adott 1 tojást. A szabad fülkék csak oly 
rosszak, amilyenek voltak. Ráncos, csúcsa felé csavaros tojást ez ideig 2-őt talál
tunk, melyek egyike terméketlen; a másik még nem került kotlós alá.
15-én tojásvizsgálást tartunk. Az idő kedvező. E célra fekete színével befelé 
csavart cukorsüvegpapír-tölcsért használunk. 624 tojás közül 497 fias, 102 nem 
fias, eltörött -  az idei tojások héjának puhasága miatt -  25. Csírázási száza- 
lék=80. Eloszlott a csírás tojások 1,2%-a.
Megesik, hogy olyik tojónk nem bírja tojását eltojni. Eszrevehetőleg fájdalom 
kínozza az ilyent; segíteni úgy lehet rajta, hogy melencébe [kerek faedény] fek
tetik és ide-oda forgatják. Ilyen mechanikai úton 2-3 tyúk életét megmentette 
már a fácános.
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A kereskedésbe hozott új fácáneleség: az „Orpington” eleinte nem ízlett fácá- 
nainknak. Darával és krumplival keverve elfogadták; ezen anyagok hozzákevert 
quantuma mindig fogyott olyannyira, hogy ma már tiszta Orpingtont esznek.

(máj. 19.)
Időjárás: rossz. Hetes esőnk van, mely megállni nem akar. Éjjel-nappal 1-1 óra 
kivételével csak úgy folyik a felhők hideg vize. így ma is. Főerdészem szerint 
ilyenformán mi már levadásztunk! Rettenetes volna igazán! Lehetetlen pedig, 
hogy a fácán, fogoly és fürj tojásai alá ne ázzanak s el ne pusztuljanak. Pláne 
a fácánéi! Ez a szép, de ostoba szárnyasunk költés céljából éppen a nedves, hűs 
laposokat, mélyedéseket keresi fel. Akár tojásait érje az ilyen hosszú esős idő, 
akár egy-két napos csirkét, a veszteség magas %-ú lesz! Ha a fácánanya még 
aztán tovább üli terméketlen tojásait, kész megint az a jelenség, melyet ilyen 
tavaszi időjárások után biztosan constatálni lehet. A kaszálások alkalmával 
összeszedett tojások (pár száz darab) ugyanis majdnem kivétel nélkül rosszaknak 
bizonyulnak és kivethetők. Amily örvendetes volt idáig az időjárás uralgása, 
gazdag vadászsaisone-ra számíthattunk; ha azonban -  Isten ments tőle! -  a vad
szaporulat az apróbb szárnyasoknál megint gyenge lesz, ennek okozójául 
nagyrészben a mostani esős cyclust is számíthatjuk.
A Szilosban kotlósok alá ültetett fácántojások közül egy fészekalj 8 tojással a mai 
napon kelt ki.

(máj. 25.)
Kiserdei tojatónkban több van már 2000 tojásnál. Versicolor: 2-öt adott. 
Sarkantyús tyúkjaink is néha-néha tojnak. Most [...] kezd [a tojás termelés] hany- 
atlani, naponkint 30 körül szedünk csak össze.
Egy tyúkot minap agyontiportak a kakasok. Egész háta csupasz és csupa seb volt. 
Gyanús körülmények között hullott el egy másik. Az erdős szerint begye dagadt 
meg. Ebben azonban csak „Orpington” és krumpli, gyomrában kavicsanyag 
volt. Belső része azonban már pár óra múlva bomlani kezdett, szíve eloszlott. 
Kolerás jelenség.
Szükség lesz a tojatófülkék hosszas kiszellőztetésére és a talaj felásására, mivel ez 
ott valóságos bacterium-ágy. Az egész héten át tartott hideg is megviselte fácá- 
nainkat; olyiknak elzsibbadt a lába, miért is kályha mellett kellett helyrehozni.
A kikelés sem sikerült legjobban.
Szilosban régi deszkarakás alatt egy Mustella putorius [görény] fészket találtak. 
Az anyát agyonverték; 8 újszülött fiát szintén. Ezek közül egyet felbontottunk, 
egyet borszeszbe tettem.
Fészke körül nyúl, fácánkakas, fácántyúk és 1 szarka maradványait, valamint 10 
drb friss, de már kiivott fácántojást találtunk. Ezer szerencse, hogy fácánosunkat 
megmentettük e vérengző bestiától.

(június közepe)
Már ezelőtt több mint 2 hete említette a gólyakúti erdőőr, hogy lakása mellett, 
bent a pagonyban egy fácántyúkot látott: házicsirkékkel. Kettőt vett észre ezek 
közül; fehérek voltak (albino Phas. juv. ez ideig még az idén nem kelt). Ritka és 
különös eset, de ilyen helyen, mint a gólyakúti fácános revier, megokadatolható.

68



A viszony fácán és házityúk között reciprok.
Szilosi fácánosunk lassú léptekkel halad előre. A héten uralgott hűvös idő alatt 
circa 150 csirkénk váratlanul elhullott. [...]
Tojás még mindig van naponkint, átlag 25 drb. Elértük a 2700 drb-ot. Tavaly 
már 14-én befejezték a tojást.
Egyik Szilosi, kukoricával elvetett léniánkból az összes magot kicsépelték 
a fácánok.
10-én kaszálták a nagy kiserdei lóher[e]táblát. Sok fácánra számítottunk, de 
tojást csupán 70 drb-ot mentettünk meg.

(aug. 15-18.)
18-án egy öreg 9 lövetett a pákási, ill. berényi községerdőben, melynek egyik 
lábán sarkantyú van. E hímjelleg környékén dudorodás is látható, minek folytán 
az egész láb görbének tűnik fel. Nem lehetne-e itt külső, mechanicai hatás 
folytán keletkezett -  mondhatni: erőszakolt -  sarkantyúról szó?

(MOK csomagkísérő levele -  1905. XI. 30.)
[Küldök] egy frissen elhullott ldrályfácántyúkot (Phas. Reevesii), mely fácánosunk 
zárt fülkéiből való. Weimarból származott. Egy kakas és 1 tyúk társaságában élt. 
Érdekes volna az elhullást okozó pathologiai tüneteket belsejében szemügyre venni. 
Kérem erre majd a szíves választ, hogy hasonló jelenségekről bővebben referálhassak. 
[A válasz szerint: tüdővész pusztította el.]

Végül Barthos a madártani naplóját használta fel arra is, hogy a megjelenő írásaira 
vonatkozó híreket feljegyezze, továbbá a számvetéseit, eredményeit is rögzítse.

Publikációk

(febr. 4-5.)
A „Vadászlap” szerkesztőségének beküldőm első „firkantásomat”, melyet pro 
usu domestico [házi használatra] összeírt jegyteteimből először adok a nyil
vánosság elé. Egy tárca ez: „Kis Harpya” címmel, melyben T. K., néhai 
szabadhegyi (Kanizsa) szőlőbirtokos velem közölt, és a „Természetiben is 
registrált ritka avipháfnológiai] észleletét; Buteo buteo [ölyv] és Falco meril- 
lus [kis sólyom] élethalál-küzdelmét -  ha ugyan lehet azt küzdésnek nevezni!
-  rajzolom meg. A természeti abnormitások e megragadó tüneményét alka
lmasnak találom arra, hogy egy kis phantasticus vázlatot készítsek róla!

69



c  y  "

Z. c Z J  . t '  •'•....  * x

•v

3- ( (  ■£■■>*■*.■**/ *yuC*^* í~
^  Jt-J 4' -/v «? -t: X *:.? r-.̂  .A ~ ...

.'?*' • y £ 4 /S  l ó '  —
/  ,'V , . -  .. /  <4s-- —
^  r ~  <.................... -
^  ^  / M ^  . ty. —

V̂ v 'J's *C,.' í^.,v /  .^Z" .
^  • ' j f c í s .-fy:
f &  Ó/f, & f’̂ .i-y -tí̂ <— '̂-/</ i'.'i’f.-'’. <~-— •

/v? ('/ / ^ yĈ T̂ -Ĵ ' /£* . £<’ jfy ™ i- -

^  1 /  &  y  '  # é .
/ ?  '- “T ^  *W * ~ r t y s  X. /
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(márc.2.)
A „Vadászlap” febr. 25-iki számában beküldött „Kis Harpya” című tárcám megje
lent. Ugyanekkor jött tudósításom is a tavasz első hírnökeinek, a vadgalamboknak 
megérkezéséről.
Ma egy új tárca írását fejeztem be. Homlokára a „Tavaszalkony” címet fogom 
felírni. Az első szalonkák megjöttét hírül adó tudósítással együtt küldöm fel Pestre.

Reminiscentia (márc. 11.)
Rövid tudósításaim a „Vadászlap” ez idei számában olvashatók. Múltkori: II. 25. 
hozott „Kis Harpya” c. tárcám után a III. 2 5 [-én] megjelenedő szám ugyancsak 
az én actuális thémájú tárcámat fogja hozni: „Tavaszest poesise” címén.

(aug. 9.)
Tegnap volt egy esztendeje, hogy beléptem hivatalomba. Az elmúlt 1 esztendő 
alatt 710 drb életet vettem el lőfegyverrel. Mondhatom, hogy ornithológiai 
ismereteim új tapasztalatok, experimentumok s a körülményekhez képest 
foganatosított megfigyelések révén nagyban, széles körben tágultak; ez egy év 
alatt majd’ annyi faunisticai adatot gyűjtöttem, mint azelőtt tán diákéveim alatt 
összesen! A hátralévő 1 esztendő végén talán még többet mondhatok majd, ha 
ugyan erdészeti államvizsgámra való komoly munkálkodásom közben időm jut 
ez isteni tudományág cultiválására!

(Iharosberény, 1905. december 31.)

Conclusio

Egy nevezetes esztendő zárul ma be a tizenkettedik órában 
Gazdag eseményekben, gazdag tervekben, ideákban és reményekben:
„Hope springs eternae in the humán breast.” (A reménynek örök forrása az emberi 

kebel.) Popé: Essay on Mán.
Dolgoztunk -  férfiasan. Kis falu elhagyott, csendes viskójában élve, füstölgő olaj

lámpánk nem kártyázó clubbok játékait látta, hanem a könyvek és bonckések között 
édes merengésben ülő ifjút -  egymagában, pihenésben Ah! a madár! Izzik bennem 
a szenvedély feltör keblemben a nemes lelkesedés Vesta-tüze, ha a föld legszebb 
lényére, az egeket repülő madárra gondolok Csupán e lény boldogít a földön. 
Tudom, hogy miért élek! Őérte, meg az árnyas, susogó erdőért, melyben ő a szerelem 
kisded fészkét rakja, mely az ő örökszép, mesebeli hazája

A munka édes volt, és még eredményes is. A falu csendjében élő ifjút ma már 
ismerik az érdekelt körök.

Csupán a M[agyar] Orn[ithológiai] Központtól 33 levelet kaptam. (16 zárt, hosszabb 
levél, 3 zárt lev[elező]lap, 14 lap.) Dolgozatomból fog megjelenni 3 cikkecske az 
Aquilában. Gyomortartalom-gyűjteményem gazdag és ritka ingluviálékból áll. Pár 
madaram kitömve áll a Központ gyűjteményében.

Megkaptam a MOK összes editio separatait, tiszteletpéldányul kapom az Aquilát. 
Tavaszi és őszi madárvonulási jelentésem mintaszerű volt. Bókot eleget kaptam.

Az ornithologia mellett növénytani megfigyelések útján kapom az Erdészeti 
Kísérleteket volt tanáromtól, Vadas főerdőtanácsostól. Dunántúlról bejelentett tagja
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vagyok a Dr. Ihne Egon berlini professzor vezetése alatt álló continentalis phytogeo- 
graphiai társaságnak -  mint leendő (tavasztól) megfigyelője.

Tagja vagyok a Term[észet]tud[ományi] Társ[ulat]nak, járatom A Természetet, 
tiszteletpéldányul kapom a Vadászlapot, melynek „jeles tollú munkatársa” vagyok. 
A legtöbb tárcát (7-et) 1905-ben én írtam bele. Két levelet váltottam Chernellel stb.

Örülök, hogy részben az én közbenjárásomra Külley barátom is beállt a magyar 
orn[ithológiai] tudomány szolgálatában, mint a MOK külső önkéntese.

Sok szép idea forr agyamban, de testet nem ölthetnek azért, mivel időm nincs elég. 
Az 1906. esztendő más munkakör felé fogja le érdeklődésemet. Államvizsga, 
katonaság!

Isten véled, 1905, emléked szívemben!

Az említett évből fennmaradt madártani napló -  amelynek címoldalán a mottó: „Vivere 
est cogitare” [Az élet gondolkodás] -  kiegészítéseként néhány dolgot itt közlünk.

Mindenekelőtt nevezzük meg a gyakornoki éveit töltő Barthos principálisát, Metzli 
Camillí. A  báró Inkey -féle uradalom főerdésze39 számos fiatal erdész pártfogója, útbaigazító, 
igazi atyai tanítómestere volt. Metzlií 70. születésnapján az egykori „balekok” nevében 
Barthos Gyula köszöntötte, s a Barthös pályafutásában is meghatározó szerepet játszó, ismert 
erdész nevét Somogy megyében, a gróf Zichy Ödön-féle hitbizományi erdőkben erdőtag is 
őrizte. (Erről, illetve a névadóról 1938-ban Barthos készített fényképet, amit az Erdészeti 
Lapok/ww közöltek.) 41

Barthos erdészeti államvizsgát 1906-ban tett. Ekkor Hermán Ottó a Magyar Királyi 
Ornithológiai Központ/^ hívta asszisztensnek, amire Barthos nagyon büszke volt, azt az 
1941-ben megjelent könyvében is emlegette. *

Miért? Barthos -  miként az idézett madártani naplójában arra utalt -  rendszeres leve
lezőjük, gyűjtőjük és adatközlőjük volt. 42 Ennek elismeréseként 1906-ban a Magyar Királyi 
Ornithológiai Központ „rendes megfigyelői” közé sorolták (ezen oklevél átadásakor hívta 
Hermán Barthosí intézeti asszisztensnek), 1929-ben pedig „a madártan tudományos és 
gyakorlati működése terén mintegy három évtizedes munkálkodása” elismeréseként „levelező 
taggá” nyilvánították. Annak a kollegiális kapcsolatnak, amely Barthost az omitológia 
központhoz, majd a Magyar (Királyi) Madártani Intézethez fűzte, mindig inspiráló, 
útbaigazító, sőt pártfogó hatása volt szerzőnkre, amit a következő, egyben közlendő dokumen
tum is bizonyít.

Előbb azonban jegyezzük meg, hogy Barthos -  talán éppen Metzli Camill javaslatára -  
nem a hivatásos ornitológus pályát választotta, hanem az uradalmi szolgálatot, a magán
erdőkben folyó erdészeti és vadászati munkák irányítását. S Metzli volt az, aki Barthost 
a retyezáti szolgálatra rábeszélte. Maga Metzli is erdészkedett ugyanis Malomvízen, a Ken- 
deffy-uradalomban. (Az Inkey és a Kendeffy családok között rokonság volt, ami kölcsönös 
látogatásokra adott alkalmakat, s az alkalmazottak is megismerkedhettek a másik uradalom 
viszonyaival.)

Amikor a Kendeffy-uradalom erdőmestere, Cseh Bertalan 1905-ben meghalt44 s az 
állás megüresedett, Barthos -  ismételjük -  Metzli pártfogásával, majd kíséretében ellátoga
tott a Retyezátra. Ennek aztán az lett a vége, hogy ott maradt egészen az összeomlásig, 1919-ig. 
Majd újra dunántúli szolgálat következett, s itt tartjuk érdemesnek idézni saját visszaem
lékezését:

*  Lásd a 174. bibliográfiai tétel 61. oldalát.
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Hazánk területén négy olyan állomás van, amelyeken hosszabb ideig tartózkodtam.
A törzsállomás, mint kiindulópont, a szülőhelyem: a Zala vármegyei Nagykanizsa. Itt 

ébredt fel bennem a madárszeretet. Ez az érdeklődés már korán kivezet a madár ősi ottho
nába, az erdőbe. A madár megszerzése egyúttal felébreszti bennem a vadászszenvedélyt is. 
A vadászattal kiegészítve örökre elkötelezett rajongója maradok az erdőnek.

Nagykanizsáról -  még csak madártani vonatkozásban -  a gyermekkorból egy rövid 
szivárvány köt össze Baranyával, a megyének Mágocs községével. Itt lövöm 12 éves 
koromban az első madarat, a madarak világából is a legkisebbet, egy ökörszemet. 
Az övé gondosan vezetett lőjegyzékemben az első bejegyzett adat. Fegyver: csúzli, 
lövedéke egy tégladarab. A további zsákmányaim házi verebek és házigalambok a ked
ves Mágocsról.

Egy másik, hosszabb ívelésű szivárvány vezet át Nagykanizsától a felvidéki 
Selmecbányáig. Ott a Vépor-hegység erdei -  a komoly tanulmányozások mellett -  még 
inkább fellobbantják bennem a vadászat szenvedélyét. Erdei szalonka és császármadár 
kerül aggatómra. Ugyancsak a madarak családjából új fajok és ritkaságok -  csonttollú 
madár, nyíri zsezsék -  serkentenek a megkezdett ornitológiai tudományos megfi
gyelések folytatására.

A harmadik, egyben a leghosszabb sugarú szivárvány Nagykanizsáról egyenesen 
kelet felé -  az északi szélességnek csaknem ugyanazon a körén -  átível a Hunyad 
vármegyei Déli-Kárpátokig. Ez a színekben gazdag és széles szivárvány a kékes tükrű 
Kis-Balaton hófehér nemes kócsagjait köti össze a retyezáti havasok keselyűivel és kőszá- 
li saskirályaival.

A parányi ökörszemtől a közel három méteres repterejű szárnyasokig a madárne
mek százai és a fajok példányainak tízezrei sorakoznak fel a megfigyelő madarász és 
vadász szemei előtt.

Aztán a negyedik, ugyanilyen hosszú szivárvány vissza szülőföldemre, Kanizsára 
vezet.
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NÉPIES MADÁRNEVEK NAGYKANIZSA KÖRNYÉKÉRŐL

Barthos Gyula idézett madártani naplójának hátuljára már első, iharos- 

berényi szolgálatának idején is beírt néhány madárnevet. Ő ezeket elküldte 

a Madártani Intézetbe is, ahol Pungor Gyula fogta össze, rendszerezte az 
anyagot. Rungort a feldolgozással Hermán Ottó bízta meg, aki az említett 

munkának kimondottan nagy jelentőséget tulajdonított. Miért?

Azon túl, hogy a jeles polihisztor az elvesző, kikopó szavakat meg akarta 

óvni az elfeledéstől, törekvését gyakorlati szempontok is vezették. 
Nevezetesen: egy-egy vidéken még ugyanazt a madarat is gyakran eltérő 

néven ismerték.45 Hát még szerte az országban! Ebből következett aztán, 
hogy például az 1901. évi madár-(és emlős-)védelmi miniszteri rendelet 

kihirdetése alkalmával egyetlen madárnak több nevét is meg kellett adni,46 
mivel az illető tudományos nevet (ami egyébként szintén változik) a „fel

használók”, a mindennapi emberek -  sőt még a vadászok sem -  nem 

ismerték. Tehát a madárfajok védelmét akkor lehet számon kérni valakitől, 
ha a rendelet tartalmazza az általa ismert néven illetett madarat is. 

(Többek között ezek a megfontolások, a nómenklatúra bizonytalansága 

vezette 1919-ben Chernel Istvánt el ahhoz a gondolathoz, hogy elvileg min
den madár legyen védett, csak az állandóan, illetve az időnként gyéríthetők- 
ről adjanak egy rövid jegyzéket.47 Az más kérdés, hogy ezen Chernel -féle 

indítványhoz is szükséges volt madárfajjegyzéket megadni, a madarak nevét
-  legalábbis a „vadászosakét” -  ismertetni.) Ráadásul a századforduló 
éveiben még nem állandósultak a madarak köznyelvi (irodalmi?) elnevezé
sei sem. Hermán Ottó ezért is tartotta szükségesnek a „népi” madárnevek 

gyűjtését -  hátha az általa használt, használatra ajánlott neveket is ki 
lehet, ki kell jobbra, szebb hangzásúra, netalán egyértelműbbre cserélni. 
(Ez a folyam at egyébként ma is tart Példaképpen a „csuk” név bevezetését 

idézzük a korábbi „csaláncsúcs” helyett.)

Visszatérve Pungor, illetve Barthos Gyula munkájára, megemlítjük, hogy 
a Madártani Intézet ilyen irányú törekvését a két világháború között az 

Országos Néptanulmányi Egyesület és a Magyar Nyelvőr című folyóirat 

szerkesztősége újította fel. Ők biztatták Beke Ödön gimnáziumi tanárt a 

munka továbbvitelére, a Pungo r-féle gyűjtemény feldolgozására.48 Pungor 
Gyula ugyanis a hozzá eljuttatott anyagból csak egyetlen egy közleményt 
adott ki, Mutatvány a készülőben levő Magyar Állatnevek szótárából cím

mel.49 (Adatközlőként egyébként itt már szerepelt Barthos.J Hogy a (későb
bi) teljességre való törekvés volt-e az oka, vagy valami más, tény az, hogy 
a XX. század első évtizedeiben a fen ti „mutatványon” kívül más feldolgozás 

nem látott napvilágot, tehát az ügy „elaludt” Ráadásul a Madártani 
Egyesület Beke Ödönnek nem engedte át a beérkezett, feldolgozás alatt lévő 
anyagot akkor sem, amikor Pungor Gyula már nem végezhette el a munkát. 
Magyarul: Beke Ödön az 1930-as években egy másik, egy párhuzamos 

gyűjtést volt kénytelen élindítani,50 amelyből egy cikket, a Kócsag című 

folyóirat 1933. évi számában megjelentetett A szárcsa neveiről címmel. 
Mivel Barthos a maga madárnévgyűjtését már a század elején eljuttatta az 

intézetbe, tehát külön Beke Ödön törekvéséről nem vett tudom ást (Feltehe-
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tőén arról sem volt ismerete, hogy Beke nem pillanthat be a Pungor-/é/e 
anyagba.) A névgyűjtéssel azonban nem állt meg, sőt azt a madarakon 

kívül kiterjesztette „az erdészeti vonatkozású nevekére is.51 Az ezzel kapcso

latban kibocsátott felhívására azonban -  miként azt az Erdészeti Lapok 
szerkesztősége az olvasókkal tudatta -  egyetlen egy visszajelzés sem 
érkezett.52 Tehát Barthos ezzel a munkával egyedül maradt, hogy aztán 

a kérdés szükségességét az 1960-as, 70-es években mások újra felvessék -  

hasonlóan kevés viszhanggal.53 Azt viszont nem tudjuk, hogy Barthos végül 
is mennyi ilyen jellegű (saját) anyaggal rendelkezett, mert a hagyatékában 

erre nem találtunk utalást.
Ezek után jö tt a második világháború, és az ostrom alatt a Madártani Intézet 

gyűjteményei megsemmisültek, így a Pugor-féle anyag is tönkrement. 
Az Aquila 7950 novemberében megjelent 1944-47. évi kötete hozta Beke Ödön 
rövid tanulmányát A magyar madárnevekről, amelyben kitért az előbb 

említett veszteségekre, s amelyhez a szerkesztőség a következő megjegyzést 
fűzte: „Intézetünk az elpusztult Pungor-/é/e gyűjtemény pótlására a népies 
madárnevek gyűjtését újra megindítja, és felkéri az összes munkatársát, 
hogy ebben a gyűjtésben résztvegyen, és a gyűjtött neveket mielőbb küldje 

be Beke munkatársuk fenti útmutatása szerint az Intézetbe” 54 
Barthos Gyula azonnal, már decemberben (!) jelentkezett és elküldte a most 

közlendő jegyzékét. Igaz, mentegetőzik, mert csak „méltatlan módon" a Herceg 
Batthyány Erdőhivatal, Nagykanizsa egyik, az 1943. évi vágási műfakimutatás 
nyomtatványának hátlapjára írta fe l a madárneveket, de azt -  vélte -  minél 
előbb el kell Beke Ödönnek juttatnia. A kéziratot végül a címzett sem dolgozta 

fe l (és nem tudjuk, hogy egyáltalán más jelentkezett-e hasonló gyűjtéssel), 
viszont így a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában, 
a Beke Ödön -hagyatékban fennmaradt.55 Innen közöljük most az eredeti 
helyesírás szerint, csak annyi változtatással, amelyet jelen könyv egységessége 

miatt kellett rajta megtenni. (A madarak, illetve magának a bevezető rész szá
mozását is meghagytuk. Ezzel dokumentáljuk Barthos törekvését a csopor
tosításra, illetve az együvé tartozó gondolatokra.)
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1. M. Madártani Intézet!
Dr. Beke Ödön: A magyar -madárnevekről ez. közleményhez hozzászólás, illetve 

adatszolgáltatás Nagykanizsa (Zala m.) és környékéről.

Közli: Barthos Gyula Nagykanizsa 
Ady Endre út 39.

2. Bevezetés
Soha illetlenebb külsőben nem érintkeztem felekkel, legkevésbé kedves Intézetükkel 

és annak tagjaival: kedves kartársaimmal, mint éppen ez alkalommal. Elnézést kérek.
Szolgáljon mentségemül, hogy gépírni nem tudok. Az írás tintával szintén nehezemre esik 

A magam kényelmét szolgálom, amikor egy megmentett (volt urad. erdészeti) füzet tiszta 
lapjain sorjában egyenesen kiírom jegyzeteimből az adatokat és így gyorsabban eleget tehetek 
bejelentési kötelezettségemnek. Iparkodom olvashatóan írni, bár írásom nagyon elromlott.

3. Kérem a megértést. Tudománynyal foglalkozó önzetlen munkatársak a czél érde
kében áldozatokra is készek szoktak lenni arra, hogy elfakult írások silabilizálásával 
keressenek valami őket érdeklő adatot dolgozataikhoz. Ebben a szerénytelen remény
ben tudom ezidőszerint jelenteni a közlendőket, de kész vagyok arra, hogy a népies 
madárelnevezések adatainak illő formát öltő legépelésének felmerülő költségeit bizonyos 
keretben szívesen vállalom. Ennek eldöntését kedves Barátaim -  Rátok bízom. 
Számolnom kell nyugdíjas mivoltommal.

Kár, hogy a Pungor-féle adatok elpusztultak. Annak idején magam is, aki 50 éven át 
figyelem szülőföldem madárvilágát, sok adatot küldtem fel Intézetünkhöz.

4. Örülnék, ha adataim között akadna használható is. Kétszeres menekülés, háborúk, 
hurczolkodások, megözvegyülés, magányosság keservei között sikerült sok-sok 
ornithológiai feljegyzéseimből egyet-mást megmentenem és így módom van pl. e té
ren tárgyilagos eredeti adatokkal szolgálnom. Mint impurum -  kijegyzés nem is lehet 
más, mint több évtizedes és közvetlen.

NKanizsa, 950. decz. hó.
Barthos Gyula 

(lev. rendk. tag) 
ny. főerdőtanácsos

5. Előszó
Pungor Gyula népies elnevezéseket gyűjtött, dr. Beke magyar madárneveket gyűjt. 

Egyremegy, hiszen a legtöbb közhasználati madárnév magyar és egyúttal népies. A madár
ral maga a nép érintkezik és azokat jelöli meg névvel, amelyeket ismer. Az eredeti, 
találó és több esetben zamatos megjelölés legtöbbje valóban csemege mind az ornitho- 
logus, mind a nyelvész előtt. Élénken mutatnak rá népünk ízlésére, értelmességére, 
nemkülönben megfigyelő készségére. Sajnos, a legtöbbjük már kiment a divatból, mint 
annyi sok az ősfoglalkozások kifejezéseinek tömegéből.

A mai népi ifjúság kevésbbé ismeri a madarakat.

6. A helységnév megadása szükséges! (L. Aquila p. 155.)
A közlendő népies neveket a 12 000 kh határú NKanizsán hallottam, tehát kanizsaiak.
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De hallottam a környező falvakban is és feltehetően nagyobb körzetben is jellegzete
sek. Körülményes volna a helységneveket pontosan felsorolni, talán elegendő lesz külön 
a „N.Kanizsa és környéke” körülírás. Itt-ott módom lesz egyes községeket is megje
gyeznem (pl. Iharosberény, ahol 2 évig szolgáltam). Ez a vidék már Somogy -  eltérő 
lehet Zalától, ennek pedig nyugati tájkörei Göcsej, egészen elütő és Kanizsán nem 
használatos nevekben gazdag. Részemről Göcsejt kevésbé ismerem.

Ennyit az előzményekről!
Barthos Gyula

7. L. Aquila p. 153.
Szükségét érzem magyarázatot kérni dr. Beke czikkénél a hegyi billegető (Motacilla 

cinerea) megjelölésre.
Ez a madárfaj a székelyeknél (Gyergyóban is) jólismert lehet, hisz közép és magas

hegységi madár. Viszont az Őrségben és Göcsejben ritka átvonuló (magam 50 év alatt 
alig észleltem 5 esetben). Tehát itt a közölt „leány”-jelzések a közönséges előfordulású 
barázda(fehér)billegetőre (M. a. alba) vonatkozhatnak és legkevésbbé a helyi b.-re.

Magam is tudom, hogy a M. a. albát Göcsejben leánykamadámzk,, Pusztamagya- 
ródon lipicsmadámak nevezik.

Nagykanizsán: brázdabillegető\ barázdabillegtető (borona = bránz, barázda = brázda, 
Benedek = Bedenek -  a betűk hanyag felcserélésével.)

8. Dolmányos varjú (Corvus corone cornix L.) 
általában: kánya
szórványosan: szürkekánya -  dolmányoskánya 
ritkábban: szürkedolmányos kánya Nagykanizsa
Nagykanizsától keletre, Somogyszélen (Iharosberény) 
szórványosan: keszkenős kánya

^rkevarjú  }  belekeverve a téli varjúcsapatok csókáit is.

9. Vetési varjú (Corvus frugilegus L.) 
általában: kánya 
ritkábban: feketekánya

vamyú
vargyú

ritkán: dunai kánya (Nagykanizsa, Iharosberény határában fészkelő
telep) messzebről érkező madár, tehát dunai, hasonlóan a tő
kés réce is dunai (nagyvízi), de nem „balatoni”

(Kilimán község -  az egykor népes dűlő neve: „Kányavár”.)
Varjú elnevezés alig ismert, legfeljebb iskolás korban, később következetesen 
kánya váltja fel.

10. Csóka (Corvus monedula L.) 
általában: csóka 
gyakrabban: csókakánya NKanizsa
ritkábban: szürkefejű Keleti körzetben (Iharosberény) odvak hiányában

mind ritkább előfordulású.
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11. Szarka (Pica pica L.) 
általában: szarka 
szórványosan: csörgőszarka Nagykanizsa
{Fenyőszajkó /Nucifraga c. caryocatactes L./ Nem ismerik, ritka vendég.)

12. Szajkó (Garrulus glandarius L.)
népünk nyelvén: mátyás, mátyásmadár, fiókája matyi 
ritkábban: szajkó
(Nagy kárókatona /Phalacrocorax carbo/ Nem ismerik, ritka vendég a halastava
kon /Zala + Somogy/).

13. Nagy kócsag (Egretta alba alba L.)
fehérgém
kótyag Balatonmagyaród (Kis-Balaton).

14. Seregély (Sturnus vulgáris L.) 
felváltva: seregély

seregéi
seregéj
seregé
serege
seregény Nagykanizsa, Iharosberény 

egy esetben: A f[o]sóka-seregéj.

15. Aranymálinkó (Oriolus oriolus L.) 
általában: sárgarigó

vagy aranymáringó
(minden esetben máringó és nem málinkó) 

elvétve: mariska (gyerekeknél)
ritkán: sárgaveréb

csutorabíró Nagykanizsa 
Göcsejben: aranyos máié.

16. Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes L.)
Talán sehol sem ruházták fel találóbb, jellegzetes névvel, mint 
Kanizsán: kosorgyán N.Kanizsa
a környékén kosorrú pintyőke

kosorrú veréb
ritkán: vasorrú pintyőke Iharosberény, Pogányszentpéter.

17/1. Zöldike (Carduelis chloris L.)
17/2. Tengelic (Carduelis carduelis)
17/3. Csíz (Carduelis spinus)
17/4. Kenderike (Carduelis cannabina).

Összevontan tárgyalhatok. Az őstermelő nép ezt a 4 madárfajt fenti, hivatalos 
neveiken nem említi, egyetlen földművestől, pásztortól, csősztől sem hallottam, 
hanem nyakatekert, német neveikkel jelöli meg. így:
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1. zöldike: griinlingből grinling, grinlich, sőt megdöbbentő alakban:
krélich

2. tengelicz stiglicz, stiglincz, tiglincz
3. csíz czeizli
4. kenderike kancfli (hangflingből).
Magyarázat: A századfordulón ezt NKanizsán egy Tukscherer (vulgo: Toncsi) 
nevű osztrák madárkereskedő kutyafogattal járt és élő madarakat gyűjtött. 
Lakása telve volt kaliczkákkal, bennök csiripelő, kendermaggal táplált 
madarakkal. Keresztezésekkel is kísérletezett. Ismerte minden életrevaló 
kanizsai gyerek, és közszeretetben állt előttünk, mint specialista. Munkanélküli 
kőművessegédek telente kizárólag madárfogással foglalkoztak. Tukscherertől 
terjedtek el az említett nevek, de a 4. elferdített névből a parasztság csupán a stig
licz nevet vette át és használta, míg a másik 3 madárfajt figyelemben nem része
sítette.
Zsezse (Carduelis flammea L.) ismeretlen.

18. Csicsörke (Serinus serinus)
Ritka előfordulású, népünk -  hasonlóságánál fogva -, bár nyári madár, a csíz 
(czeizli) nevével jelölné meg. Arról nem tud, hogy az utóbbi csak téli látogató. 
Az egyszerű nép az aviphánológiai jelenségeket kevésbé tartja számban, 
különösen az apró madaraknál, időváltozásra pedig az ismertebb, nagyobb ter
metű madarak helyváltoztatásaiból (varjak, vadlibák) von le következtetést.

19. Erdei pinty (Fringilla coelebs) 
általános neve: pintyőke Nagykanizsa

pinty Iharosberény 
Fenyőpintyet (Fringilla montifringilla) külön nem ismerik.

20. Házi veréb (Passer domesticus)
Mezei veréb (Passer montanus)
A nagyközönség -  beleértve az iskolázott réteget is -  nem tesz, de nem is ismer 
különbséget a két verébfaj között. Ki kell azonban emelnünk a lakosság 
tömegéből a földmívelő népünket, elsősorban a kanizsai gazdákat. Ezek -  
különösen a paraszti nyugalommal megáldott öregek -  a mezei verebet külön 
jelölik meg borveréb névvel. Nem óhajtok gazdanépünknek, mint szinte kivétel 
nélkül szőlőművelő és „borissza” népnek a borral való szoros kapcsolatára 
czélozni, inkább arra gondolok, hogy népünk a mezei verebet a szőlőhegyekben 
(sok odvas gyümölcsfával) látja, ahol a házi verebet helyettesíti. Lehetséges az is, 
mivel a mezei veréb fejbúbjának vörhenyessége (eltérően a házi verebet jellemző 
szürke színezéstől) a szőlőtörköly színéhez hasonló (?), így első kapásra őt a 
borra emlékezteti.
Mezei veréb
ritkábban: paragi veréb
kivételesen: erdei veréb (Nagykanizsa).
Házi veréb
elterjedt csóresz
melléknevei: zsebak
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csúfnevén: csausz, míg a fiatalja -  megkülönböztetőül az öregektől:
csuli (Göcsejben a veréb = csuli.) 
csűri felváltva használatban. Nagykanizsa.

21. Sordély (Embriza calandra)
Sordély néven nem ismerik, leghasználatosabb neve: csicseri és felváltva: magányos 
veréb.
Gimnáziumi gyűjteményben preparált példány: magánveréb (Nagykanizsa) 
Keleti körzetben (Somogyszélen): 

kórópityer 
paragi pityer 
kölesi pityer 

ritkán: kölesi csordély
elvétve: koróveréb
(Sajnos a sordély feltűnő mértékben megfogyott, a mai ifjúság alig ismeri.)

22/1. Citromsármány (Emberiza citrinella) 
közönségesen: sárgy óka 

22/2. Nádi sármány (Emberiza schoeniclus) 
általában: nádi veréb.

23/1. Búbospacsirta (Galerida cristata)
Sohasem pacsirta, hanem pityer (Göcsejben: búbos pityer).

23/2. Erdei pacsirta (Lullula arborea)
Ritka jelenség, nem ismerik.

23/3. Mezei pacsirta (Alauda arvensis) 
általában: pacsirta
ritkán: szántó pacsirta

dalos pacsirta (Nkanizsa, Iharosberény).

24. Anthusok (pipis-pityer)
Mint külön fajtákat a nép nem ismeri. Gyűjtőnéven: pacsirta.

24/1. Parlagi pityer (Anthus campestris)
24/2. Havasi pityer (Anthus spinoletta)
24/3. Erdei pityer (Anthus triviális)
24/4. Réti pityer (Anthus pratensis).

25/1. Barázdabillegető (Motacilla alba) 1. p. 7.!
Bár magyar földön találó a barázda jelző, helyesebbnek tartanám fehér billegetőnek 
nevezni -  szemben a sárga billegetővel. (Norvégiái utamon lépten-nyomon 
találkozva a legkisebb gleccserpocsolyák mentén is e madárral, eszembe jutott, hogy 
ott -  barázdás szántóföld hiányában -  nem volna barázdabillegetőnek nevezhető.) 
kanizsai népiesneve: brázdabillegető 

brázdabillegteto
Pusztamogyoródon
(Zala m.) lipicsmadár
Göcsej ben: leánykamadár
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25/2. Sárga billegető (Motacilla flava) 
ritka, külön neve nincs.

26/1. Fakusz (Certhia familaris)
alig ismerik, nagyon megfogyott. A régi, odvas tölgyek korában a kanizsai 
nyelvén: fatetű
ritkán: kisbarkái

kisharkány Nagykanizsa, Iharosberény.
26/2. Csuszka (Sitta europaea)

Szem elé kerülő, bizalmas, jól ismert madarat kanizsai bőbeszédűséggel, váltó 
zatos nevekkel becézik: 

bocs 
szutya 
szutyóka 
kéregsutya 
kéregszucs (szűcs?) 
kéregszutyóka NKanizsa 

Göcsejben: fakusz és csuszka = bocs.

27/1. Széncinege (Parus major) 
anyányi madár: czinke 
fióka: czinege általában
ritkán: tökmagczinke (télen már czinke, fiatal korában czinege)
Göcsejben: tökczinege

21/2. Kék és egyéb czinege (Parus caeruleus) 
sáltalában: czinke

2173. Barátczinege (Parus palustris)
népies neve: barátfejű czinege

gyászczinege (egy esetben) Nagykanizsa.

28/1. Őszapó (Aegithalos caudatus)
általában: dorong-(durung) farkú czinege Nagykanizsa
Göcsejben: rudas czinege

28/2. Királyka (Regulis)
Nincs neve -  czinkeszerűség, illetve az alábbi:

28/3. Ökörszem (Troglodytes troglodytes) 
közismerten: ökörszem.

29/1. Kis őrgébics (Lanius minor) 
legelterjedtebb: gébics 
hanyagul odavetve:szarkagábor 
ritkán: vasfejű szarka (Nkanizsa)

czifragébics Iharosberény.
29/2. Nagy őrgébics (Lanius excubitor)

Mint fenti.
29/3. Vörösfejű gébics (Lanius senator) 

ritka: gébics.



30. Tövisszúró gébics (Lanius collurio) 
legelterjedtebb: szarkagáborján 

szarkagáborgyán 
vág)7 rövidítve: szarkagábor 

gábor 
gábris

gyerkőczék körében,játszi humorral 
(ritkán): gábriel
elvétve: vasfejű gábor Iharosberény

vörös gébics 
esettego NKanizsa 
vasorrú gáborján Iharosberény.

31/1. Légykapók (Muscicapa)
Füzikék (Phylloscopus)
Geze (Hippolais icternia)
Poszáták gyűjtőnéven, mint sűrű bokrokban (csádéban) bujkáló és nyaranta 
hangicsáló madarak, általában valamennyi: csádészó fülemüle (csádé = bokor, 
fülemile: hang után)

31/2. Barátposzáta (Sylvia atricapilla)
L. barátcinege = barátfejű czinege NKanizsa 
Göcsejszélen: papfülemüle.

32 Rigók(Turdus)
Fekete rigó (Turdus merula)
Göcsej ben: hímeske
A többi rigó (énekes-,
fenyő-, léprigó -Turdus):búros
általában: húros rigó,
de előfordul: fenyőhúros (Iharosberény)

fehérszámyú húros (Nkanizsa)
(fenyőrigó)

léprigó = csörgőrigó NKanizsa.

3 3. H antm adár (Oenanthe oenanthe)
Csuk (Saxicola torquata, Saxicola rubetra) 
egyformán
(összetévesztve): földi (födi) kovács

földi (födi) kalapács NKanizsa 
ritkán: partikovács Somogyszélen.

34/1 Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus) 
helyi neve tz\á\ó&n:vörös farczinkó NKanizsa 

34/2 Fülemile (Luscinia megarhynchos) 
egyszerűen: fülemüle.

35. Vörösbegy (Erithacus rubecula) 
általában: vörösbögy
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szórványosan: vörösbögyike
bögyike Nagykanizsa 

Somogyszélen: vörösbögyőke Iharosberény, Sand.

36. Fecskék
36/1 Füsti fecske (Hirundo rustica) 

általában: fecske, föcske
szórványosan: villásfarkú fecske 
ritkán: vérfócske
ritkán: ke'me'nyföcske (Göcsej).

36/2 Molnárfecske (Delichon urbica) 
általában: fecske, föcske
ritkán: febérfecske Iharosberény
Göcsejben: gatyás fecske.

36/3 Partifecske (Riparia riparia) partifócske
Sarlósfecske erdő- és vadőrök körében szórványosan: 

viharfecske 
vércsefecske 

egy esetben: kőfali fecske
éji fecske (nyilván újszerűségénél fogva).

37. Lappantyú (Caprimulgus europaeus)
„Kecskefejő” néven nem emlegetik, 
helyi népies neve: lappantyú
még gyakrabban: lappancs NKanizsa
szórványosan: éjjeli fócske
ritkán: estéli vércse összetévesztve a sarlósfecskével (Iharosberény)
ritkán: lepely NKanizsa.

38. Búbosbanka (Upupa epops L.) 
leggyakoribb elnevezése: fistos bugybóka 
röviden: bugybóka NKanizsa 
szórványosan
és felváltva: büdös bugybóka

babuka 
babuta
büdös banka (vidéken)

Göcsej ben: ganajmadá?'.

39. Szalakóta (Caracias garrulus) 
általánosan: zöldkánya
Hallottam Vét speciális kanizsai megjelölést is -  de csupán a század elején. Az egyik 
(hangja után): karics. (A nkanizsai gimnázium gyűjteményében 1 példány csacsogó 
karics.)
A másik tőzsgyökeres név: högyőr; nyilván a hegyőrből származtatva azon szokása 
alapján, hogy egyes fák, távíróoszlopok hegyén, gabonakeresztek, boglyák, 
petrenczék tetején megtelepedve leskelődik rovarzsákmány után. Nkanizsa.
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40/1. Zöld küllő (Picus viridis) 
egyszerűen: harkály
felváltva: zöldharkály

zöldküllő 
küllő

elferdítve: barkán (Iharosberény)
czifragébics Iharosberény 

40/2. Szürke küllő (Picus canus) 
mint előbbi. Ritka.

40/3. Fekete harkály (Dryocopus martius)
Ritka. A nép nem ismeri, ha látja: harkálynak nevezi. Erdőőrök fekete harkályként 
ismerik és említik. Hallottam feketeküllőnek is.

41. F akopáncsok
41/1. Nagy fakopáncs (Dendrocopos maior)
41/2. Közép fakopáncs (Dendrocopos medius) nem elkülönítve

tarkaharkály 
czifraharkály 

egyszerűen: harkály
elferdítve: barkán
ritkán: fakopogtató

fakopáncs NKanizsa és környéke.
41/3. Kis fakopáncs (Dendrocopos minor)

kisharkály
humorosan: czifratebénke Nagykanizsa.

42/1. Nyaktekercs (Jynx torquilla) 
általában: nyaktekercs,
de leggyakrabban tekeréncs
és: tekerincs NKanizsa és környéke.

42/2. Kakuk[k] (Cuculus canorus) 
általában: kakuk[k]

kukuk
elvétve: vándorvércse (a költést követő, hangtalan idényben).

43/1. Erdei fülesbagoly (Asio otus)
általában: fülesbagó vagy bagó

43/2. Éti fülesbagoly (Asio flammeus)
Ritka. Neve: fülesbagó 

43/3. Kuvik (Athéné noctua) 
neve: kuvik

halálmadár 
43/4. Gyöngybagoly (Tyto alba)

neve: fátyolosbagó
ritkán: gyöngybagó
elvétve: lángbagó.
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44. Macskabagoly (Strix aluco) 
egyszerűen: bagoly, bagó NKanizsa

vörösbagoly Iharosberény 
a lombos erdők vörhenyes színezetű példányai (Strix a. aluco stridulum) 
ritkán: hujjogató bagó.

45. Raradozók (Raptatores)
Teljes a zűrzavar,
nevezik: kánya, karvaly, sólyom, jva* -  összevissza keverve.
így:

45/1. Vándorsólyom (Falco peregrinus) 
kánya 
nagysólyom

45/2. Kabasólyom (Falco subbuteo) 
karvéj
feketevércse NKanizsa 
hosszúszámyú sólyom 

egy esetben: sarlósszárnyú sólyom
szurkos véjxse Somogyszélen 

45/3. Kis sólyom (Falco columbarius)
45/4. Kék vércse (Falco vespertinus) > vércse, karvély.
45/5. Kis vércse (Falco naumanni)J J

46. Vörös vércse (Falco tinnunculus) 
általában: vércse 
elferdítve: vircse
Nagyobb termetű ragadozók (pl. gatyás ölyv) és a valódi sasok neve: sas. 
A rétihéják közül a barna (Circus aeruginosus) külön berki sas.
Fakó keselyű (Gyps fulvus)
Erdőőrök körében libanyakú sas. Kiskomárom, Lábod.

47/1. Egerészölyv (Buteo buteo)
leggyakoribb: tikbordó kánya 
és: siókánya
gyakran: sivókánya

siápkánya 
nagykánya 
kánya

47/2. Gatyás ölyv (Buteo lagopus)
tikhordó kánya NKanizsa 
nagy siápkánya 
gatyás siókánya
nagysólyom Iharosberény (erdőőrök körében).

48/1. Barna rétihéja (Circus aeruginosus) 
nevei: berkikánya

berkisas NKanizsa
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berkisólyom Iharosberény 
általánosan: kánya

tikhordó kánya 
48/2. Kékes rétihéja (Circus cyaneus) (öreg <J) 

vadőrök körében: fehérkánya 
fehérkarvéj 
halvány örvöny.

49/1. Héja (Accipiter gentilis)
tikhordó kánya 
kánya
nagy karvély 
galambász sólyom 

49/2. Karvaly (Accipiter nisus)
karvéj
karúé
suhétó karvaly Iharosberény.

Milvusok [Kányák]
Pem is (Pernis apivorus) [Darázsölyv]
Circaétus gallicus [Kígyászölyv] nem ismerik. Ritka előfordulásúak.

50/1. Fehér gólya (Ciconia ciconia) 
egyszerűen: gólya

góla
gója NKanizsa 

Göcsejben: gagó „emeletes veréb”
50/2. Fekete gólya (Ciconia nigra)

Ritka. Neve: gólya-

51/1. Kanalasgém (Platalea leucorodia)
kanalasgém 
fehérgém, Kis-Balaton 

51/2. Szürke gém (Ardea cinerea)
fosó gém

ritkán: vasgém, gény NKanizsa
51/3. Üstökös gém (Ardeola ralloides)

fehérgém
selyemgém Kis-Balaton.

52. Batla (Plegadis falcinellus)
Század elején tömegesen jelentkezett Nagykanizsa árterein.
Találó neve: vadpóka
újabban: íbisz, ibicz
Somogyban (messze idegenből érkező, ritka madár): 

búrmadár 
burgmadár 
bmkmadár
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Göcsejben (messze idegenből érkező, ritka madár): 
németkánya Pogányszentpéter.

53/1. Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
éjigém Nkanizsa (csak átvonuló, hangja éjjel hallható) 
vakvarjú
kisgém Somogyszél 

53/2. Poczgém (Ixobrychus minutus)
Nem ismerik, rejtetten él. 
ritkán: vasgém, gény NKanizsa

53/3. Vörös gém (Ardea purpurea)
torkos gém (Iharosberény).

54. Bölömbika (Botaurus stellaris)
bölömbika Kis-Balaton 
bikagém Göcsej.

55/1. Nyári lúd (Anser anser)
vándorlúd Balaton melléken

55/2. Vetési lúd (Anser fabalis) 
általában: vadliba

55/3. Lilik (Anser albifrons) nincs megkülönböztetve:
vadliba Nagykanizsa és környéke 

fiatal, pelyhes lúd: zsiba NKanizsa.

56. Vadréczék (Anas stb.))
általában: vadkacsa

vadréce 
vadrucza

A nagyobbfajta és ritkább: dunai récze, értve ez alatt: nagy vízről, a Dunáról, a leg
nagyobb magyar folyóról (és nem a közeli Balatonról) érkező vadrécze.
A kisebb fajta gyűjtőneve:

csörgőrécze.
Részletezve:

56/1. Tőkés récze (Anas platyrhynchos) 
dunai récze 

ritkán: berki récze
56/2. Böjti récze (Anas querquedula) 

csörgőrécze
56/3. Nyílfarkú récze (Anas acuta)

fecske farkú récze (halászok körében)
56/4. Kanalas récze (Anas clypeata)

butaorrú récze (egyéni elnevezés)
56/5. Czigányrécze (Aythya nyroca) 

jártasabbak körében: czigányrécze 
ritkán: baniarécze

czigánykacsa
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56/6. Kisbukó (Mergus albellus) ritka átvonuló 
vadászok körében is: csörgőrécze.

57. Vöcskök
57/1. Vörösnyakú vöcsök (Podiceps grisegena)
57/2. Búbos vöcsök (Podiceps cristatus)
57/3. Kis vöcsök (Podiceps ruficollis) 

gyakrabban: bujár
ritkábban: bukdács.

58/1. Kék galamb (Columba oenas)
vadgalamb
odúgalamb Iharosberény 

58/2. Örvös galamb (Columba palumbus)
örvös NKanizsa 

Szólama: „Süss-Kata-Kukut” Iharosberény 
58/3. Házigalamb

a mezőkre kijáró: paragi galamb NKanizsa 
nagytestű: tikgalamb NKanizsa.

59/1. Gerle (Streptoapelia turtur)
gilicze
gili
gölicze
gerlicze

59/2. Balkáni gerle (Streptopelia decaocto)
Első megtelepedés NKanizsa városban 1941 tavaszán, azóta gyakori és a vidéken 
is elterjedt.

tengeri gerle NKanizsa 
tuba Somogy megye.

60. Bíbicz (Vanellus vanellus) 
általában: bébicz NKanizsa 
Göcsej ben: libocza.

61. Czankók (Tringa)
Árvizek és halastavak mentén jelentkező fajok gyűjtőneve: 

vizisneff
61/1. Erdei czankó (Tringa ochropus) 

hallottam
egyszer-másszor: vízibillegető 

parti föcske.

62/1. Erdei szalonka (Scolopax rustícola)
sneff
snyeff (Kiskanizsa lakossága között több család viseli a Sneff 
nevet.)
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62/2. Sárszalonka (Gallinago gallinago) 
hallottam egyszer-másszor: 

snyeff 
vízinyeff.

63. Kormos szerkő (Chlidonias niger)
Küszvágó csér (Sterna hirundo)

halászmadár
63/2. Dankasirály (Larus ridibundus) 

halászmadár 
sirály
kissirály (Iharosberény) 
hógalamb (Göcsej).

64. Guvat (Rallus aquaticus)
Vízicsibe (Porzana porzana)

vízicsibe
vízicsirke

64/2. Vízityúk (Gallinula chloropus) 
vízicsibe

ritkán: vízitik (NKanizsa és környéke)
tikrécze (Göcsej).

65. Haris (Crex crex)
haris

Szólam: „mesd-mesd” Iharosberény.

66. Szárcsa (Fulica atra) 
általában: sárcza

sárcsa.

67. Fogoly (Perdix perdix)
fogol

elvétve: fogoly tik.

68/1. Fürj (Coturnix coturnix)
fiir (fürjészni = fürözni) NKanizsa. 

68/2. Fáczán (Phasianus colchicus) 
általában: fáczány
szívesebben: páczán
ritkán: páczántik

örvös fogoly (Iharosberény).

69. Éneklő rigó (Turdus philomelos)
Göcsejben: terményes rigó.
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70. Kövirigó (Monticola saxatilis)
idegenben: körösztós veréb Keszthely, Pécs.

70/1. Hantmadár (Oenanthe oenanthe)
földi csuk
csuk a balaton zalai partja.

70/2. Barátfejű poszáta (Sylvia atricapilla)
keni fülemile Baranyamágocs.

Megjegyzés

A madár hímje (c?) Nagykanizsán és vidékén rendesen bak. Pl. bakveréb, bak
galamb, bakrécze (az őzbak = őzbika).

Az emlősök világából is találok feljegyzéseket népünk köréből irataim között. Ezek 
a nyelvészt érdekelhetik.

Újból elnézést kérek jelentésem illetlen kiállításáért. Ha szükséges, gépírással pótlom. 
Ez a jelentés egy példányban kiállítva.

Nagykanizsa 950. XII. 20.

Barthos Gyula
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LŐJEGYZÉKEK

Barthos Gyula a kezdetektől, az első vad elejtésétől (1895. július 19-e, pén

tektől) vezetett lőjegyzéket. A legelső feljegyzéseit iharosberényi szolgálata 

idején (1904-1906) ismételten „Matricula”-ba („anyakönyvbe”) vezette á t  
Ezen füzetet a következő gondolatokkal (strófákkal) kezdte:

„A vadászhajnal örökké 
Legyen csak lelkemé,
A madár, s a hang, mit ád,
Egy boldog, víg világ ”
Tölgyes Zala szülte
Szép Kanizsa vadásszá ihlette
Hubertusa Bános‘ Gyula

Tehát a szerző anyakönyvi bejegyzése és a vadászatok „anyakönyve” csak 
az egyedüli hiteles tanú mindarról, ami megtörtént, amit nem lehet helyes
bíteni, másként magyarázni.

Az említett füzet betelte után Barthos retyezáti évei következtek, ahol külön 
papírlapokra, havi bontásban írta fe l a zsákmányolt állatokat Később áttért az 
évente váltott noteszokra. Ezekbe, miként majd látjuk, nemcsak az elejtett vad

fajokat, azok darabszámát, hanem a vadászat körülményeit, így például 
a használt fegyvert, -sörétméretet is gondosan feljegyezte. így az idegen, a mai 
olvasó szinte el tudja kísérni őt egy-egy vadászatra, egy-egy hajtásra.

A naponta leírt eseményeket később nyomtatott lapokra kezdte (talán 

az ötvenes években?) átvezetni. Ezek a lapok nem voltak összefűzve, így a ter
jedelem végtelen hosszú lehetett. Vajon a praktikussági megfontolásokon 
túl Barthosnafr az is eszébe jutott, ami vadászkörökben közismert babona? 
Az tudniillik, hogy amikor a vadászember vadásznaplója betelik, akkor 

véget ér a vadászat, meghal a naplóvezető. Nem tudjuk, viszont tény, hogy 
ezzel az átmásolással, összesítéssel soha nem készült el.

A napra lebontott naplóbejegyzéseken kívül Barthos vadfajonkénti és 

„életm ű” összesítéseket is készített. Ezek ugyan csak részben maradtak fenn, 
illetve a szerző nem is mindig következetes az egyes tételeket illetően, de a mel
lékletben szereplő évi összesítő jórészt tükrözi a különböző évek vadászati 
lehetőségeit. A végső (?), 1967. évi összesítés szerint életében 30 435 különféle 

vadat ejtett el. (A mellékletként közölt, évi lebontást tartalmazó táblázat
ban ennél valamivel kevesebb vad szerepel. Néhány vadfaj esetében ugyanis
-  például a zergénél -  mind az évi vadásznaplók, mind az összesítők 

hiányoznak.) Sok ez vagy kevés? Ha mai szemmel nézzük, elképesztően sok. 

Ha azonban arra gondolunk, hogy a XIX. század végén, XX. század elején élt, 
nem „középosztálybeli” hanem az arisztokráciához tartozó vadászok életük 

során ennek többszörösét hozták terítékre (ha nem is készítettek róla olyan 

pontos kimutatást, mint Barthos GyulaJ, talán nem is olyan rengeteg.

Ezek után fe l kell tennünk a kérdést, hogy Barthos talán azért vadászott, 
mert szerette volna a vadászati lőjegyzékét„hizlalni”? (A németek közkeletű

‘ Helyesbítés: nagykorúságom kezdetétől az eredeti anyakönyvi bejegyzés alapján recte [helyesen]: Barthos.
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szava erre: Jagd b ü ch lsch ü tz.) S em m ik épp en .  B izonyság erre, h o g y  a va d á 
s z a t i  e r e d m é n y e k  „ e lk ö n y v e lé se ” m e l l e t t  is s z á m ta l a n  m egf igye lés t ,  
e s e m é n y t  ép p en  a n o teszokban  rö g z í te t t  -  a z  e le j te t t  v a d fa já v a l  és s z á m á 
val eg y fo rm a  súllyal, eg y form a  érdeklődéssel.

M indezeknek  tu d a tá b a n  la po zzu n k  bele a tö b b  m in t  ö tven  év  vadásza ti  
n apló jábó l kész íte t t  vá logatásba!
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ERDEI SZALONKA

Barthos az első szalonkáját -  miként már azt korábban láttuk -  a selmeci évek alatt, pontosabban 

1903-ban ejtette el A következő évben három szalonkát -  még mindig Selmec környékén -  lőtt. Aztán 

a dunántúli szalonkák következtek: az 5-1'ket 1904. október 27-én, csütörtök délután Iklón, a 6-dikat 
pedig december 15-én, csütörtök délután Pogányszentpéter határában ejtette el (Fegyvere mindkét 

esetben 12-es Lancaster volt, ez utóbbi alkalommal 6-os söréttel töltve, mivel nyúlra vadászott) 

A retyezáti évek alatt rendszeresen vadászott szalonkára, tavasszal és ősszel is. Idézzünk 
erre két példát!

1910. március 21. hétfő, esti húzáson 
Dupagyál
• szajkó [1] állt
• szajkó [1] reptében
• erdei szalonka [1] reptében
• erdei szalonka [1] reptében
Hammerless 12-es, 8-as sör éttel.

1910. október 29. szombat, délután 
[OraljaJBoldogfalva
• erdei szalonka [1] reptében
• nyúl 4 futtában 
Hammerless 12-es, 10-, 6-os söréttel.

Ezek után következtek a zalai, somogyi szalonkahúzások, de inkább -hajtások:

1928. november 28. szerda, délután 
Gulyajárás, Hajtás
• erdei szalonka 1 (44+30=74.) reptében
• róka 1 9 futtában 
Hammerless 12-es, 8-as söréttel.

1927. március 15. kedd, egész nap 
Szentmiklósi [miklósfai] grófi erdő\ hajtóvadászat
• erdei szalonka 1 
Hammerless 12-es, 10-es sörét 
6 puskás=3 sneff.

1929. április 5. péntek, délután 
Gulyajárás
• ölyv 1 
Hammerless 12-es, 8-as sörét.
Csikójárás
• erdei szalonka 4 
Kisberek
• erdei szalonka 2 
Hammerless 12-es, 10-es sörét.
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1933. március 31. péntek, délután (esőben)
Bajcsa
• erdei szalonka 6 reptében (hajtva 6 gyerek, egyedül) 
Hammerless 12-es, 10-, 70-, 20-, 70-, 8-as söréttel.

1934. április 6. péntek, délután és este 1 7 
Zsigává, Csikójárás
• erdei szalonka 2 c? 9 hajtásban, reptében
• erdei szalonka 1 c? esti húzáson, reptében 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

1939. március 24. péntek, délután
(Gábor-nap, Tibor XXVI. születésnapja!)
Zsigává, Csikójávás
• erdei szalonka 1 reptében, hajtásban 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.
• meggyvágó 1 jegenye tetejéről 

(Coccothraustes c.)
longrifle 6 mm-es, longgolyó.
jegenyenyár tetejéről (babonás érzés L. 1903. XII.30.)

Jegyzet: Coccothr: 1903. XII. 30. Tópatak 1015-iíc 
1939. III. 24. Zsigárd 22 339-ik [vadam].

• erdei szalonka 2 esti húzáson 
Hammerless 12-es, 10-es sörét.

1940. április 2. kedd, délután 
Zsigávái eváő
• erdei szalonka 3 cJ 19 reptében
• róka 1 9 futtában
(Négy hajtóval -  Lilkóval -  Zsigárd-erdő déli részén hajtás, zsebben 7 tölténnyel, 
felverve 4, lelőve szerencsésen 4 szalonka 6 patronnal, maradt 1, Lilkó által észre
vett rókára czéllövői tagban hajtás, megjött és egyetlen 12 [-es] patronnal részben 
fektetve. Waidmannsheil!)
Hammerless 12-es, 14-, 12-es patronnal.

1941. március 16. vasárnap, délután 
Czevina (Csicsókás nyilaáék)
• róka 1 9 futtában (9 drb embrió)
• erdei szalonka 2 reptében, egy standon, hajtásban
• erdei szalonka 1 reptében, stráf 
Hammerless 12-es, 12-, 10-es söréttel.

1943. március 26. péntek, délután 
Czevina
• erdei szalonka 1 <5 reptében, hajtás
Pieper Denistől Lánc. 12 [-es] (10[-es sörét]) erdélyi fegyverem 30 év után kézbe 
véve.
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1943. április 4. vasárnap, délután 
Iharos, Bakoskút
• erdei szalonka 2 reptében 
Gágy
• erdei szalonka 1 reptében 
Ararát
• erdei szalonka 2 reptében, hajtások 
Frommer 12-es, 14-, 10-es söréttel.

1943. április 6. kedd, délután 
Zsigárd-erdo
• erdei szalonka 2 <J reptében, hajtások 
Hammerless-Bock 12-es (Bársony Kálmán-féle), 10-es söréttel.

1944. március 20. hétfő, délután ? 7 
Zsigárd, őzlegelő
• erdei szalonka 1 reptében, húzáson korrogva első!
Demibloc 12-es, 12-es söréttel (farkasölő fegyver Malomvízről).

A következő napokban még kijárt szalonkázni, illetve néhány hajtást is rendeztek, majd 
ebben az évben az utolsó bejegyzés:

1944. március 29. csütörtök, délután 
Zsigárd
• róka 1 9 futtában (öt kölyökkel)

(szalonkahaj tásban)
Hammerless 12-es, 10-es söréttel (27 db).
„Vadászat egyelőre befejeződött...”

Az újrakezdés, a viszontagságos újrakezdés azonban ismét a szalonkaünnephez kapcsolódott:

1946. március 24. vasárnap, délután 1 5
Tibor XXXIII. szül. napján 
Ságisarok
• erdei szalonka 1 reptében, hajtásban (760-ik)
Frommer 12-es, 10-es söréttel.

1946-ban ez volt az egyedüli vadászata, majd következett 1947, amikor újra szalonkával 
nyitotta a számára rendkívül sovány vadászidényt:

1947. március 24. hétfő, egész nap 
Tibor XXXIV. szül. anapján 
Nasiczi vágás
• erdei szalonka 4 reptében, hajtásban (764-ik)
Hammerless 16-os (demibloc), 12-, 10-es söréttel.

Végül a legutolsó bejegyzése:
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1950. március 23. csütörtök, délután 
Szentlászló-erdo (Ságvár), Klastrom-völgy
• Scolopax rus[ticola] 1 reptében, húzáson

[erdei szalonka]
Frommer 12-es, 12-es söréttel.

Egy töredékes feljegyzés szerint viszont még 1963. április 4-én is lőtt Marcaliban (16-os 
Frommerral, 10-es söréttel) szalonkát.

FÁCÁN

Az első fácánt, mégpedig tyúkot, 1899. október i-jén, vasárnap délután lőtte g mm-es flóbert- 
golyóval a Békási-tónál.* Ezt követte az első fácánkakas ugyanott, de csaknem egy évvel 
később, igoo. szeptember 30-án, vasárnap délután, s a flóbertpuska ezúttal söréttel volt 
töltve. Tizenegy fácánt ejtett el ezzel a puskával (általában 8-as söréttel töltve), majd 1904. 
augusztus n-én az iharosi Polgárvágásban -  egyébként fogolyra vadászva -  lőtte a i3.-at, egy 
tyúkot, de ezt már a 14-es Lancasterral, 8-as söréttel.

A Retyezátba kerülve alig ju to tt fácánhoz, legfeljebb az otthon töltött szabadsága alatt 

Érdekes azonban, hogy a kernyesdi parkban volt fácán, ahol 1915 (?) csütörtök délután 

lőtt egy fácántyúkot (u -es Hammerless-sel, 10-es söréttel). A lőjegyzékben eleinte 
elkülönítette az örvös fácánkakasokat az örvnélküliektől, de a későbbiekben már csak a tyú

kokat és a kakasokat. (Mi a táblázatban -  egyszerűsítés miatt -  ezt nem tesszük.) 
Érdekességként megjegyezzük, hogy összes fácánzsákmánya csak 1930-ban érte el az ötszá
zat. Ennek az a magyarázata, hogy általában kevés volt a fácán, a nevelésével csak néhány 
uradalom foglalkozott.

Ezek után idézzünk fe l néhány „fácános” vadászatot!

1924. január 3. csütörtök, egész nap
Hg. Festetics-uradatom Gála, Lankóc, Berzence, Bukvina-legelő
• fácántyúk 1
• fácánkakas 1
• fácántyúk 2
• fácánkakas 1
• nyúl 1
• fácántyúk 1
• nyúl 4
• fácántyúk 1
• nyúl 1
• fácánkakas 2
• fácántyúk 
Csertiházi erdő

1

• üregi nyúl 4
• üregi nyúl 5
• üregi nyúl 2
• üregi nyúl 1 }

futtában vagy ültében

*Az első fácán, fogoly és fürj elejtését a nagyközönségnek is megírta. Lásd az 5. számú bibliográfiai tételt.
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• üregi nyúl 8 )  futtában vagy ültében
• üregi nyúl 2 J
Remízek
• üregi nyúl 2
• üregi nyúl 6
• üregi nyúl___________ 4
összesen: 50 db
Hammerless 12-es, 8-, 10-, 12-es sör éttel.

1930. december 21. vasárnap, egész nap 
Ujmajor körűig Felsősánc
• nyúl 1 futtában
• nyúl 3 futtában

Ujmajor földek, Felsősánc, körvaáászat
• nyúl 4 futtában 
Hammerless 12-es, 8-as söréttel.

Békás-tó keleti oldal egy standon háromszoros hajtásban,
szomszédok dr. Kiss István, dr. Fodor Aladár
• fácánkakas 3 reptében
• fácánkakas 2 reptében, coupdublé
• fácánkakas 3 reptében
• fácánkakas 2 reptében
• fácánkakas 2 reptében, coupdublé 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel

Ürgegödrök mezeje, körvadászat
• nyúl 2 futtában
• fácánkakas 1 reptében
• nyúl 1 futtában 
Hammerless 12-es, 8-, 8-, 8- 10- 10-es söréttel.
Más helyen több kakast lőttem hiba nélkül, mint 1929-ben!
Esett 133 nyúl, 45 fácán <J 
19 puskás (!) 
matador=24 drb én!
(Itt látható, hogy továbbra is a Békás-tó környéke a legjobb fácánélőhely.)
A következő vadászatokon is a nyúlé volt a meghatározó szám, de azért esett fácán is szépen.

1939. január 7-9. szombat-hétfő
Erdőcsokonya, gr. Széchenyi Lajos uradalma
összegzés:
• róka 3
• mezei nyúl 67
• üregi nyúl 1
• fácánkakas 22
• fácán tyúk 34
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• tőkés réce 1
• hamvas varjú_________ I_
összesen: 129
Első nap: 41 db, 4 puskás, szélviharban! Egy napon 3 róka! Ritka élmény! 
Második nap: 47 db, 7 puskás.
Harmadik nap: 41 db, 3 puskás.
Az összeredmény: 680 vad.
Hammerless 12-es, 8-, 10-es söréttel.

1939. november 17. péntek, egész nap
Berzence, Lankóc-erdo (világhíres egyének nyomdokain járva)
délelőtt
• nyúl 3 futtában
• fácánkakas 1 reptében
• nyúl 2 futtában
• fácánkakas 3 reptében
• nyúl 2 futtában
• fácánkakas 1 reptében
• nyúl 4 futtában
• fácánkakas 1 reptében
• nyúl 1 futtában
• róka 1 a futtában (lappui [?] előtt)

délután
• fácánkakas 1 reptében
• nyúl 2 futtában
• nyúl 4 futtában
• nyúl 6 futtában
• fácánkakas 1 reptében
• róka 1 9 futtában („égésben”)
• fácánkakas 5 reptében
Hammerless 12-es, 12-, 8-as sörét.
6 puskás=139 db vad. Barthos=39 db, legtöbb és benne 2 róka! Matador!

A nagy telek természetesen a fácánállományt sem kímélték. Ennek tudható be, hogy az 
1943. évi lőjegyzéken már csak 3 szerepel, a következő évin meg egy sem. Legközelebb 1959- 
ben lőtt egy darabot, s ezzel is alig haladta meg az 1400 db általa elejtett fácánt.

FOGOLY, FÜRJ

A szerző a legelső foglyot 1901. július 24-én délután, szerdán, a kanizsai határban ejtette el, 
mégpedig 9 mm-es flóberttal, golyóval. Fürjre a következő évben, augusztus 20-án délután, 
ugyancsak szerdán, de Bagola határában került sor. A fegyvere itt szintén flóbert volt, de ezúttal 

6-os söréttel töltve. Később már a i4~es Lancasterral vadászott fogolyra, fürjre. Például 1904. 

augusztus n-én, csütörtökön, az iharosi Polgárvágásban 6 foglyot és egy fácánkakast lőtt 
Malomvízen és közvetlen környékén is otthonosak voltak ezek a madarak. Innen idézünk 

egy-két vadászatot:

98



1909. augusztus 2. hétfő, délután 
[•••]
Malomvízi mezők
• fürj 8 db
• fürj 2 db coupdublé
• fürj 1 db
Lancaster 24-es, 12-es söréttel.

1909. augusztus 7. szombat, délután
[...]
Uncsukfalva
• fogoly 2 db coupdublé
• gerle 1 db rep tében
• fogoly 2 db 
Lancaster 24-es, 12-es söréttel.
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5 aztán jöttek a csendes, foglyászó délutánok, amikor itt-ott fü?j is esett. Olvassunk bele!
1922. augusztus 13. vasárnap, délután 
Peresi mező

fürj 1
fogoly 2 coupdublé
fogoly 3
fürj 1
fogoly 1
fürj 2

Lancaster 12-es, 14-es sörét.

1923. augusztus 15. szerda, délután 
Cserpesi mező

fogoly 2 coupdublé
fogoly 1 reptében
nyúl 1 futtában
fogoly 2 reptében
nyúl 1 futtában
fogoly 3 reptében
fürj 1 reptében

Hammerless 12-es, 12-es sör éttel.

1934. augusztus 20. hétfő, Szt. István, délután 
Hosszúvölgyi felső, községi mező
• fogoly 2
• fogoly 2
• fogoly 3
• fogoly 2
• fogoly 1 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

reptében
reptében egy lövésre 
reptében
reptében egy lövésre 
reptében

A vadászatokat néha érdekes esetek is tarkítják. Például:

1929. október 14. hétfő, délután 
Gyóta (tengeriben)
Fürj 1, földön! Egy nyúlra lőve földön csodálatos véletlen útján meglőttem, 
vergődésre lettem figyelmes. Első ily eset!
Hammerless 12-es, 14-es söréttel.

1926. aug. 14. szombat, délután 
Almaszegi-dűlő

fogoly 4 reptében
fogoly 2 coupdublé reptében
fogoly 1 reptében
pacsirta 1 ült \co u
fogoly 1 reptében i
fogoly 2 reptében
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Véletlen: egy hibás lövésre a tarlón ülő Alauda arvensis [mezei pacsirta] bukott fel! 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.
Gyula 4 fogoly, 1 fürj 
Tibor 1 fogoly.
Itt látható, hogy helyenként és időnként a fiúk zsákmányát is feltüntette.

Ezután idézzünk két „hercegi” foglyászásról is tudósítást!

1936. augusztus 10-11. hétfő, kedd, 2 nap 
Somogyberzence, hg. Festetics-hitbizomány
Összegzés: 
• fogoly 88
• fürj 6
• szárcsa 5
• tőkés réce 2
• cigány réce 9
• kóbor macska 1
összesen: 111
Hammerless 12-es, 8-, 10-, 12-, 14-es söréttel.
A 7 puskás (Rochlitz, Pethő, Barthos, Fuisz, Gyapay erdőtisztek, Hám főszolgabíró, 

Költő csendőr százados) összeredménye: 414 db vad.

1939. augusztus 27-28. vasárnap-hétfő
Somogyberzence, Somogyudvamok [Hg. Festetics-hitbizomány]
• fogoly 77
• fürj 3
• haris 1
• tőkés réce 4
• vadgerle 1

85 db vad
Hammerless 12-es, 12-, 10-es sörét.
I. nap 5, II. nap 4 puskás lőtt összesen 308 db foglyot, ebből a második napon 163 esett. 

Ezek után következett az 1930-40. évi tél, amelyről a könyvében a következőket írta:
Mint közismert, tulajdonképpen egy hófergeteges szélvihar seperte el a Duna- 
medence területén a kedves fogoly-(Perdix)állományt. A veszteség kb. 2 millió madár. 
Szomorú és fájdalmas példa arra, hogy a madárvilágot is minő károsító tényezők 
érhetik! Viszont a jövő azt is igazolni fogja, hogy egy őshonos madárfaj alkalmazkodó 
tehetségével -  a fogoly esetében az ember közvetlen közreműködése mellett -  sza
porodás terén is újabb erőteljes számbeli felemelkedést érhet el.

Ezt a derűlátást aztán az 1940-41. évi, majd az azt követő tél végképp szertefoszlatta. 
1940 végén a lőjegyzék hátuljára már ezeket rögzítette:

Megjegyzések: A geológiai jégkorszak óta példátlan és életemben is soha el nem 
képzelt és a megbetegedésig fájdalmas eset, hogy nem is láttam foglyot, fürjet az őszi 
idényben, csak 4 drb nyulat lőttem! Ok: 1939-40[. évi] abnormális tél, az 1940[. évi]
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tenyészidény 1200 mm csapadékkal, és most ismét egy abnormális tél: 1940/41. 
Optimismusom mellet is hosszú évekre sivárnak kell lássam a jövőt! 1940. Sylvestert 
Obornakon vadorzókkal fejeztem be. Szebb jövőt! -  adjon Isten!

Barthos
A fő  foglyászási időszakban ezt írta be:

1941. szept. 15-21.
Búsító üresség, vadászati pangás!
Szomorúság a vadászszívekben!

1941-ben, szeptemberben két alkalommal lőtt 2-2 fürjet, majd a következő évben szintén 
kettőt. A fogolyra vonatkozó legutolsó bejegyzés pedig ez:

1949. szeptember 28. szerda, délután 
Balatonkiliti
• Perdix perdix [fogoly] 1 cJ reptében 
Frommer 12-es, 10-es sör éttel.

Barthos „ Vegyük sorba: fürj-fogoly-fácán” címmel írta le az említett vadfajok vadásza
tához fűződő emlékeit. Mivel ez nem maradt fenn, így legalább az általa elejtettek számát 
közöljük: fürj -  843 db, fogoly -  3918. Ez utóbbihoz hozzátehetjük, hogy a veréb és a nyúl 
után fogolyból ejtette el a legtöbbet.

GALAMBOK ÉS GERLÉK

A legelső házigalambot i8g6 júliusában, pontosabban nem meghatározott napon, de min
denképpen szerda délelőtt lőtte a Baranya megyei Mágocson, mégpedig csúzlival, amibe fic
kót (darabolt ólmot) „töltött". Ezt aztán további házigalambok, majd i8gg-ben (május 14., 
szombat délután) vadgerle (Békás-tó, 6 mm-es, golyóval töltöttflóbert) és örvös galamb követte:

1900. augusztus 8. szerda, délután 
Ujmajori határ
• örvös galamb 1
• örvös tuba 1 
9 mm-es flóbert, sörét.

A flóberttal való „galamb ászát” a későbbiekben is kedvenc időtöltése volt. Erről tanúskodik 
a következő délután krónikája:

1902. augusztus 5. kedd, délután 
Kanizsai mezők
• galamb 1
• galamb 1
• galamb 1 
9 mm-es flóbert, 8-as sör éttel
• galamb 1 
9 mm-es flóbert, 6-os sör éttel.
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Selmecen elsősorban kék galambot volt lehetősége lőni:
1903. március 20. péntek, délután 
Tópatak, Lorincz-tanya
• vad[kék] galamb 1 
Lancaster 14-es, 10-es söréttel.

Ezek után idézzünk egy „galambos” vadásznapot a Retyezát aljáról!

1911. október 7. szombat, délután 
Uncsukfalva
• fürj [1] reptében 
Berek
• vadgalamb 3 drb egy lövésre 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.
Malomvíz, kastély
• házigalamb 2 db egy lövésre 
longrifle 6 mm-es, short [golyó].
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Házigalambot versenyen is lőtt, de ilyen lövészeten való részvételről a naplóban csak két 
bejegyzés található:

1910. szept. 4. vasárnap, délután56 
Hátszeg
• házigalamb 5 db reptetett (galamblövőverseny)
Hammerless 12-es, 10-sörét.

1924. jún. 22. vasárnap, délelőtt 
Zalaegerszeg galamblövészet
• házi galamb 8 db 10 galambból érvényes 7, nem 1. 
Hammerless 12-es, 10-, 12-es sör éttel.

Most kísérjük el néhány vadászatra, ahol galamb-, illetve galambfélék is szerepeltek 
a terítéken!

1926. május 28. péntek, délután 
Práter vasút alja
• házigalamb 2 reptében 
Vasút mente
• mezei veréb 1 <J
• kis őrgébics 1
• házi veréb 1 <J
• tövisszúró gébics 1 <J 
Bajcsa község
• örvös galamb 1 reptében
• házi veréb 2 
longrifle 6 mm-es golyó

1933. június 30. péntek, délután (50. születésnapomon)
Zsigárdi bivalytó
• tőkés réce 2 <J juv. reptében 
Zsigárd
• örvös galamb 1 reptében 
Hammerless 12-es, 12-es söréttel.

1939. július 1. szombat, délután 
Bivaly-tó
• vadgerle 1 reptében 
Hammerless 12-es, 10-es sörét 
Zsigárd-major
• mezei veréb 1
• házi veréb 1 
Walther 6 mm, longrifle-golyó 
Bíbicz-tó
• vadgerle 1 
Walther 6 mm, longrifle-golyó.
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1940. március 6. szerda, délután 
Gulyajárás
• örvös galamb 1 
Walther 6 mm, longrifle-golyó. 
Kislászlóerdő
• örvös galamb 1 
Hammerless 12-es, 12-es söréttel. 
Hosszúvölgy
• örvös galamb 1 
Hammerless 12-es, 12-es söréttel.

1940. március 11. hétfő, délután 
Bánfapuszta
• örvös galamb 1 
Walther 6 mm, longrifle-golyó.

1940. május 28. szerda, délután 
Felsősánc, Ujmajor
• kabasólyom 1
• szarka 1
• vadgalamb 1 <5 
Hammerless 12-es, 12-es söréttel.
• seregély 1 
Walther 6 mm, longrifle-golyó.
• vadgerle 2 
Hammerless 12-es, 12-es söréttel.

(ült) (szánról)

reptében

reptében

(fogolyetetőnél repcemagot szedegetve)

reptében 
juv. ült 
ült

reptében

1941. június 30. hétfő (LVIII. születésnapom) 
Ujmajor (repcetarlón)
• vadgerle 20 drb reptében
Hammerless 12-es, 14-es söréttel.

1942. július 31. péntek, délután 
Iharos, József-major

vadgerle 2 reptében
vadgerle 1 reptében
vadgerle 1 ült
vadgerle 3 reptében
vadgerle 1 reptében

Hammerless 12-, 20-as, 12-, 14-es söréttel.

1943. szeptember 15. szerda, délután 
Felsősáncy Újmajor
• örvös galamb 1 ült \ COupdublé
• vadgerle 1 reptében J
• örvös galamb 1 ült
• kék galamb 1 ült
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• vadgerle 1 reptében 1 coupdublé
• szarka 1 reptében J
• vadgerle 3 reptében 
Frommer 12-es, 10-es söréttel.

Ezek után a ritkaságokból:

1933. május 16. kedd, délután 
Bajcsai-major
• vadgerle 1 reptében. Bal szárnyán 5. első evezőtoll hiá

nyában hibásan repült (ornithológiai raritás).
Hammerless 12-es, 10-es sörét.

1941. szeptember 7. vasárnap, dél 
Nagykanizsa, Fő út 5.
• Balkáni

(félholdas) gerle -  1 
Streptopelia decaocto decaocto Frid. (keleti kacagó gerle: Turtur risorius dec. Frid.) 
Walther 6 mm -  short golyó.

A balkáni gerle egyre elterjedtebbé vált, sőt az ínséges időben légfegyven-el vadászó Barthos 
legfőbb zsákmánya -  a veréb után -  éppen ez a madár lett.

1948. április 17. szombat, este ? 7 
Fő út 3. (várépületből)
• Balkáni gerle 1 <J vadgesztenyefáról fejlövéssel.

(Streptopelia decaocto decaocto) (Gyomortartalom: tengeri, bükköny, árpa.)
légfegyver 4,5 mm (diabolo).

1951. augusztus 20. hétfő, egész nap 
Barátmajor
• házi veréb 3
• balkáni gerle 1 (50-ik!) 
légfegyver, diabolo.

Végül itt is leírjuk az „életműeredményt 
örvös galamb: 159 db
kék galamb 59 db
vadgerle 694 db
balkáni gerle 50 db
házigalamb________250 db
összesen 1112 db.
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VÍZIVAD

Ebbe a kategóriába mind a vízi-, mind a gázlómadarakat besoroljuk. Barthos ornitológiai 

érdeklődése természetesen ezekre a madarakra is kiterjedt, bár általában nem tartotta 
magát „vízimadár-specialistának”.

A naplójegyzések tanúsága szerint legelőször böjti récét lőtt, mégpedig 1903. augusztus 6-án, 
csütörtök délelőtt a kanizsai határ I. bürüjén (fegyvere: 14-es Lancaster, io-es söréttel). Aztán 

Iharosberényben 1904 nyarán bepótolta a vízivaddal kapcsolatos lemaradását Augusztus 9-én 

tőkés réce, 1o-én szárcsa és vízityúk, 19-én csörgő réce, 24-én pedig cigányréce. Az ottani halas
tavakon a 14-es Lancasterével vadászott, 10-es söréttel.

Malomvízi szolgálata idején is volt lehetősége vadkacsára vadászni. Ebből az időszakból 
idézzük a következő bejegyzést:

1909. augusztus 30. hétfő, délután 
Malomvíz
• apró [csörgő] réce 2 egyik állt, másik repült -  coupdublé 
Lancaster 24-es, 12-es söréttel.

Visszakerülve Zalába többször is kirándult a Kis-Balatonhoz, ahol gyűjtési célból többféle 
madarat lőtt. Erről külön leírásban számol be. *
Itt csak egy családi kis-balatoni kirándulás naplóbejegyzéseit idézzük -  előbb az apától, 
majd a fiától.

1925. augusztus 29. szombat, egész nap 
Kis-Balaton (Hg. Festetics, apátság)
2 csónakon: Gulyás József, Böröcz Mihály, gyerekekkel.
• tőkés réce d  1 reptében
• szárcsa 1 reptében
• szárcsa 3 reptében egy duplára
• szárcsa 3 reptében egy duplára 
Hammerless 12-es, 10-es sörét.

Ifj. Barthos Gyula:
Kis-balatoni kirándulás vadászati eredménye:
Papa: 7 szárcsa, 1 vadréce
mérnök úr: 1 szárcsa
Tibor: 1 vízicsibe, 1 vörösgém!
Láttunk 7 drb nemes kócsagot.

* Lásd az „Őslápok nyomán -  kultúrvizek” című fejezet Kis-Balatonra vonatkozó részeit.
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1922. február 26. vasárnap, délután 
Leányvár
• vetési lúd 3 négy lövésre egy csapatból 
Winchester 12-es, 2-, 6-os sörét.

1922. november 5. vasárnap, délután 
Leányvár
• vetési vadlúd 2 reptében 2 lövésre, csapatból.

Maxival becserkészve egy nagy csapatot 
erős szélben, ő is, én is beledupláztunk, 
kiesett 4 db.

Winchester 12-es, 2-es sörét.

1929. január 19. szombat, délután 
Fűzvölgy
• vetési vadlúd 3 reptében
• vetési vadlúd 5 1 ült, 4 reptében quartett 
Winchester 12-es, 4-, 4-, 8-as sörét.

Csere-híd
• vetési vadlúd 1 ült, szánról 
Winchester 12-es, 4-es sörét.

A két világháború közötti időszakban többször vita tárgya volt a gólya védelmének 
kérdése.511906-tól ugyan védett volt, de ezt a védettséget 1933-ban feloldották. Barthos min
denesetre már korábban is elejtett egyet-egyet. Például 1925-ben:

1925. május 26. kedd, délután
• gólya 2 egy lövésre. 150 lépésre álltak (24 db egy

csomóban).
Új Mannlicher-Schoenauer 6 V2 mm-es, távcsővel (első vadami), bleispitz [ólomhegyű 
lövedék].
[...]

Fityeházi út
• gólya 1 100 lépésre állt.
Mannlicher-Schoenauer 6,5 mm , bleispitz, távcsővel tűzben [ma?'adt\.

Ezek után néhány récevadászatot idézünk fel.

1927. július 28. csütörtök, délután 
Iharosi halastavak
• tőkés réce 4 reptében, tarlóhúzáson, magas lövések!

(Roth Gyulával!)
Winchester 12-es, 10-es söréttel.

Ezek után néhány szerencsés vadlibavadászatot idézünk az 1920-as évekből:
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1935. február 14. csütörtök, délelőtt 
Denevér-árok
tőkés réce c? 1 reptében
tőkés réce <J 1 úszva (fegyverpróbából)
Winchester 12-es, 10-es söre'ttel.

délután
• tőkés réce <J 2 reptében, coupdublé

tőkés réce <J 1 reptében

Práter
• tőkés réce <5 1 reptében 
Winchester 12-es, 10-es söréttel.

1936. július 11. szombat, délután 
esti húzáson, 1 7 - 1 9
Práter, lesállásból
• tőkés réce <J 18 reptében (3 coupdublé) 
Hammerless 12-es, 10-, 12-es söréttel.
(Tibor lőtt 19 db-ot, összesen 37 db.) Raritas!

1937. augusztus 23. hétfő, egész nap
Móriczhelyi 5., 6. sz. tavak csónakos hajtóvadászat[a]
• tőkés réce 1
• apró (csörgő) réce 1
• cigányréce 3
• szürke gém 1
• szárcsa 43 
összesen: 49
100 patron = 49%, más puskások = 30% (szél és magasság)
Hammerless 12-es és Winchester 12-es, 10-es söréttel.

1942. augusztus 25. szerda, délután 
Iharos, Szúnyog-major; 9. 11. sz. halastavak
• cigányréce 1 reptében
• böjti réce 1 reptében
• vadgerle 1 reptében, hajtásban
• szárcsa 1 úszva
• tőkés réce (matador!) 7 reptében, esti húzáson 
Hammerless 12-es, 8-, 12-, 14-es sör éttel.

1943. augusztus 18. szerda, délután 
Iharos
• fürj 2 reptében, coupdublé
• fürj 3 reptében
• tőkés réce 6 reptében (árpatarlóra húzáson!) 
Frommer 12-es, 12-es, 10-es söréttel.
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1944. szeptember 25. hétfő, délután 
Iharos, Csicsói árpatarló
• tőkés réce 10 reptében, esti húzáson!
Hammerless 12-es, 10-es sör éttel.

Néhány érdekesebb madár a vízivadhoz soroltak közül:

1922. január 30. hétfő, délelőtt 
Soós-féle kanális, Bajosa
• kis bukó 3 reptében, couptripplé 
Winchester 12-es, 10-, 6-os söréttel.

1939. július 19. szerda, délután 
Móriczhely, 3. sz. új tó
• nagy kárókatona, kormorán (Phalacrocorax carbo L.)

[1] reptében,
súlya: 2 kg, méretek: 83/36/21 cm 

szívós, fán is ült (2 db), első!
Hammerless 12-es, 8-as sörét.
[...]

1940. január 20. szombat, délután 
Práter, Leányvár
• rövidcsőrű vadlúd [1] 270 lépésről, szán mellől, csapatból, 

(Anser brachyrhynchus testközép[en], tűzben [maradt], 
brach. Baill.)
Első hiteles példány Magyarországon!
(VIII. 2. Bpest közlés M.M. Int.)
[Először gegelúdnak (piroslábú -  Anser fabalis neglectus -  vetési lúdnak 
határozta meg.]

Magnum 8 mm, H-Mantel golyó, távcsővel.

• vetési lúd 1 reptében
• tőkés réce 9 1 reptében
• Hammerless 12-es, 8-as söréttel.

Végül egy 1949. évi vadásznap, amibe még „belefért ” a vadliba is:

1949. január 29. szombat, délelőtt 
Zsitfapuszta
• házi veréb 4 
légfegyver.
délután
Zsitfapusztai mezok
• nagy lilik 1 reptében
• vetési lúd 1 reptében, ráhajtás 
Lancaster 16-os, 8-as sör éttel.
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Zsitfa-erdö, Hollósfai nyiladék
• sármány 1
légfegyver.

Az összesítőjében „különféle víziszárnyas ” név alatt 600 elejtett vad szerepel, ra/g harist 
(30 db) és a sárszalonkákat (80 db) külön mutatta ki.

RAGADOZÓ MADARAK

Bár erről a témáról, különösen a szirti sas vadászatáról külön tanulmányban is beszámol, 

szükségesnek látszik mégis néhány bejegyzést a vadásznaplójából is idézni.
A legelső „kampós csőrű” madarat, egy vörös vércsét, igoi. február 24-én, vasárnap 

délután lőtte a Békás-tó környékén. A fegyvere 9 mm-es flóbert volt, amelyet söréttel töltött 

meg. Ugyanezen a napon, ugyanitt és ugyanígy elejtett egy erdei fülesbaglyot is.
Később a malomvízi szolgálati helyén rendszeresen uhuzott, amelynek egy-két bejegyzését 

most idézzük:

1910. szeptember 1. csütörtök, délelőtt 
Uncsukfalva, Noláczvád
• ölyv 6 reptében, uhulesen
Hammerless 12-es, 8-as söréttel.

1910. szeptember 14. szerda, délelőtt 
Malomvíz
• vörös vércse 1 reptében, uhu
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

[Óraija]Boldogfalva, délután
• lármás sas 1
• lármás sas 1
• házi veréb 1
• ölyv 1
• ölyv 1
• fürj 4 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

reptében, uhules 
reptében, uhules 
longrifle-golyó, 6 mm-es 
reptében, uhufles] 
reptében, uhu [les] 
reptében

1916. március 10. péntek, délelőtt 
Malomvízi mezők
• gatyás ölyv 6
• ölyv 1
• vörös kánya (Milvus) 1
• szarka 1 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

reptében, uhuzás 
reptében, uhuzás 
reptében, uhuzás 
reptében, uhuzás

1916. július 25. kedd, délelőtt 
lMalomvízi] Tanya
• hamvas varjú 1 juv., reptében, uhuzás
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• ölyv 1
• ölyv 1 
[Fegyvermegjelölés nélkül].

1907. augusztus 2.
Zenóga
Voltur monachus
• [Aegypius monachus 

barátkeselyű] [1]
Mauser 8 mm-es golyó.
[...]
1916. augusztus 4. péntek, dél ? 2 
Gropita 2100 m magasságban]

reptében, uhuzás 
ült, uhuzás.

barátkeselyű 
Voltur monachus

1

juhdög mellől

juv., ült, cserkészve
8,5 kg, reptereje 276 cm, ült
80 l[épésről] begybe, tűzben [maradt].

délután 4 óra
• fakó keselyű [1] öreg példány, ült,

8 lépés[ről] begybe, tűzben [maradt].
9 kg a súlya a szájából kihúzott cca. 2 kg 
bűzös húson kívül. Reptereje 251 cm.

Jegyzet: Cserkészve a kalibából, egy, a medve által leütött 3000 kor [értékű] ökör 
felett [ült].

Anton 16-os büchsfegyv erével, 0-ás sör éttel.

Aztán idézzünk fel még néhány ragadozómadár-elejtést a két világháború közötti időszak
ból is!

1929. április 5. péntek, délután 
Gulyajárás
• ölyv 1 
Hammerless 12-es, 8-as sör éttel.
M  ^  ^

Csikójárás
• erdei szalonka 4 

Kisberek
• erdei szalonka 2 
Hammerless 12-es, 10-es sóréttel.

földön ült (gyomorban kígyó) 

reptében

reptében, hajtásban (Milivel)

1929. szeptember 24. kedd, délután 
Móriczhely 6. sz. halastó
• apró [csörgő] réce 1 reptében

szürke cankó
• (Totanus nebularius) 1 reptében 

[Tringa nebularia -  szürke cankó]
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Cserespuszta
• kaba sólyom 1 reptében 
Frommer 12-es, 10-es söréttel. Gyula puskája, új.

1935. december 5. csütörtök, délután 
Móriczhelyi 5-6. sz. halastavak gátja
hölgymenyét (hermelin) 1 állt (nádasban)
• tőkés réce <J 1 reptében
• vándorsólyom 1 reptében (2 drb halastó felett repkedve

magasról)
• tőkés réce 9 1 reptében 
Hammerless 12-es, 10-, 10-, 10-, 8-as söréttel.

1943. április 7. szerda, délután 
Móriczhelyi 6. sz. halastó
• barna rétihéja 1 reptében 
Hammerless bock 12-es, 10-es söréttel.

A második világháború utáni időszakból a lőjegyzékében már nem találunk ragadozó 
madarat.

EGYÉB MADARAK

Ebbe a csoportba vettük mindazokat a madarakat, amelyek a kiemelt kategóriákba nem 

illettek bele. Meg kell azonban jegyezni, hogy itt három alcsoportot hozhatunk létre. Az elsőbe 
mindjárt a vadászati szempontból hasznos, „vadászos”, sőt még kimondottan nagyvadnak 
számító fajdfélék sorolhatók. Köztük legelőször, igoi. március 22-én, Tópatakon, császár- 

madarat lőtt (fegyvere 14-es Lancaster, 12- és 4-es söréttel).
A retyezáti szolgálata idején aztán többször (összesen két alkalommal) ju to tt siketfajd 

elejtéséhez:

1908. május 6. (pont 4 órakor)*
Nyegru 1760 m magasan
• Tetrao urogallus (fajdkakas) 1 földön (havon) 35 l[épésnyire],

5 szem [sörét] találta, 4 kg súlyú
Hammerless 12-es , 4-es sörét (Seifert).

1915. április 30. péntek, reggel L 4 
Róssia (Klopotiva)
• fajdkakas 1 földön dürgő, 40 lépés, tűzben [maradt],

súlya 4 kg, hossza 96 cm (Tibor 90 cm)
Drilling Lancaster 16-os, 6-os söréttel.

A második csoportba a vadászati szempontból káros kategóriába sorolt varjúfélék elejtését 
vehetjük. Például a legelső vetési varjút 1899. március 29-én, szerdán délelőtt lőtte 6 mm-es

* Ezt a vadászatot a Vadászlapban leírta. Lásd a 77. számú bibliográfiai tételt.
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flóberttal, golyóval, a kanizsai határban. Ezt követte ugyanebben az évben, június 24-én, 
szombaton délután a Békás-tónál az első szarka elejtése -  hasonló ,,fegyverzettel” Szajkót is 
a Békás-tónál lőtt, 1900. január 21-én, vasárnap délután, és a fegyvere már 9 mm-es
flóbert volt, söréttel töltött meg. Végre az első hamvas varjút Selmecbánya-Tópatakon 
lőtte 1901. április 12-én, szombat délután, ekkor használt 14-es Lancasterrel, amelyben 
6-os sörét volt.

A vadászati szempontból káros fészekpusztítók gyérítését természetesen a retyezáti szol
gálata idején sem hagyta abba:

[...]
1915. október 30. szombat, délelőtt 
Malomvíz
• hamvas varjú 1 reptében 
Hammerless 12-es, 10-es sör éttel.

Ugyanez vonatkozik a későbbi szolgálati helyére is, ahonnan csak egy napot idézünk:

1930. július 16. szerda, délután 
Gyótapuszta
• vetési varjú 2

[Fegyvermegjelölés nélkül.]

Mint ornitológus számtalan érdekes, vadászati szempontból azonban lényegtelen, netalán 
védett madarat is elejtett. Erről tanúskodik a korábban már ismertetett selmeci lőjegyzéke, de 
később, például a retyezáti szolgálata idején is nagy figyelmet fordított erre a gyűjtésre -  akár 
egyéb vadászatok közben is. Például:

1916. április 1. szombat, délelőtt 
Csóka
• őzbak 1 hatos, tiszta,

Cserkészve, 100 1 [epésről], magas gerinc
lövés, tűzben [maradt]. 

Mannlicher-Schoenauer 6,5 mm, expanzív golyó.

Mestaken 7. sz. stand
• keresztcsőrű <5 1 erdeifenyőről (Első életemben!) 
Büchs-Lancaster 16-os, 10-es sör éttel.

Valeacucale-gerinc
• császárfaj dkakas 1 
Büchs-Lancaster 16-os, 6-os söréttel.

1930. április 2. szerda, délután 
Práter
• nádi sármány 1 ült 

(Embferiza] schoen[iclus] intermed)

egy lövésre, reptében 
(begy telve búzával)
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• közép sárszalonka 1 reptében
• kis sárszalonka 1 reptében 
Hammerless 12-es, 14-es, 14-es, 10-es sör éttel.

1930. augusztus 24. vasárnap, délután 
Gyótapuszta
• ugartyúk 1 reptében 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

A tudományos célú gyűjtés végül is egész pályafutása alatt folyamatos volt, a második 
világháború alatt és azt követően is folytatódott:

1940. május 15. szerda, délután 
Homokkomárom, templom alatt
• vörös (rőt-)

fejű gébics 1
Walther 6 mm, longrifle-golyó.
I. Lanius senatort lőttem 1905. V/19., Iharosberény. (Lásd: Kis Brehm) 
fenti, 35 évvel később!

1950. március 2. csütörtök, délután 
Nagykanizsa, Szérűskert
• nagy fakopáncs 9 1 Ginkgo-fáról (Mad [ártani] Intézethez) 
légfegyver, diabolo.

1950. március 8. szerda, délelőtt 
Fonyód, Bélatelepi-hegy
• csuszka 1 (kis méretű, tud[ományos] célból)
• meggyvágó 1

Bélatelep, fehémyáras Balaton-park
• közönséges 1 (tud[ományos] célból) (Mad. Intézet) 

barátcinege
légfegyver, diabolo.

Az ide sorolt madarak között kiemelt szerepet kapnak a házi és mezei verebek. A legelső 
verebet -  még csúzlival -  1896. július 24-én, szerdán délután lőtte Mágocson. Aztán 1910-ben 
már túl volt az 1800-ik verebén, s ez volt az a vadászati elfoglaltság, amit bármikor és bárhol 
gyakorolni lehetett. Például a Retyezátban is:

1915. március 11. csütörtök 
Gurény
• házi veréb 1
• sármány 1 
Osztrovel
• házi és mezei veréb 4 
longrifle 6 mm-es golyó.
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Azután jött a dunántúli szolgálati hely, de a verebészés maradt. Idézzünk most fel néhány 
ilyen napot!

1925. május 11. hétfő, délután 
Kiskomárom, Töllösfurész
• Mezei és házi veréb 7
6 mm-es longrifle sportkurtály.

1931. június 3. szerda, délután 
Bánfapuszta
• házi veréb 1

Kiskomárom, Töllösfurész
• mezei és házi veréb 7

Gyótapuszta
• házi veréb
• házi veréb 

flóbert 6 mm, golyóval.
(40 %-ban albínó!)

1934. április 20. péntek, délután 
Várudvar
• házi veréb 2 
légfegyver 4,5 mm-es (elsők!).

1936. április 27. hétfő, délután 
Gyótapuszta
• házi veréb 16 
Murakeresztúr (apátság)
• mezei veréb 1 

flóbert 6 mm-es, golyóval.

1939. április 17. hétfő, délután 
Gyótapuszta
• mezei veréb 16 
Walther 6 mm, golyó.

1. szárnytőlövés, 2. fejlövés

negyes sene

1940. augusztus 16. péntek, délután 
Kanizsamajor
• mezei veréb 17 
Cséplés alatt
Walther 6 mm longrifle-golyó.

1942. február 3. kedd, délután 
Nagykanizsa, Baba-major
• mezei veréb 2 

flóbert (új, próbából), golyó.
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Végül pedig a második világháború utáni években egyre inkább vissza kényszerült térni a gye
rekkori verebészésekhez -  ezúttal az egyedüli engedély nélkül tartható fegyverrel, a légpuskával 
Fia visszaemlékezése szerint az ötvenes években, amikor akár a falusi „vegyes” boltokban is 
lehetett légpuskát vásárolni, az édesapja tüntetően, a vállán állandóan légpuskát hordott. Csak 
ennyi maradt az egykori -  miként Maderspach írta58 -  „férfiasságnak, előkelőségnek, nagy
ságnak és hatalomnak a szimbólumá ”-ból, a fegyverből.

1948. április 12. hétfő, Gyula-nap 
Zsitfapuszta, erdészlak
• házi veréb 2 
légfegyver (új) 4,5 mm (diabolo).

1948. december 12. vasárnap, egész nap 
Zsitfapuszta
• házi veréb 5
• kenderike 1
• mezei veréb 1
• mezei veréb 1 reptében!
• házi veréb 2
Élmények: sólyomhúsevés, disznók apportíroznak, falevélre lövés veréb helyett. 

Reptében: légfegyverrel!
légfegyver (új) 4,5 mm (diabolo).

1949. február 13. vasárnap, egész nap 
Zsitfapuszta
• házi veréb 3
• mezei veréb 3
• házi veréb 2
• mezei veréb 3
• házi veréb 1 
légfegyver, diabolo.

1949. április 23. szombat, délután 
Nagykanizsa, Sörgyári gyepű
• mezei veréb 11
• balkáni gerle 1
• mezei veréb 1
• házi veréb <5 1
• balkáni gerle 1

Osterer-malom
• házi veréb 11

Sörgyári-gyepű
• mezei veréb_______ 4
összesen: 30 db.
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Egy általa készített, 1961. május 13-án lezárt összesítés szerint 9261 mezei és házi vere
bet ejtett el. Egy későbbi (talán utolsó), pontosan nem keltezhető kimutatása szerint pedig 9485 
verebet lőtt a következő módon:

• csúzlival 32 db
• botpuskával 2 db
• flóberttal (6 és 9 mm-es és Walther) 5062 db
• légpuskával 4262 db

9359 golyó 
+ 126 sörét 
9485 db.

NYÚL

Az első nyulat igoi. január 27-én, vasárnap délután 9 mm-es flóbertgolyóval lőtte Zalában, a 

Telikúti-erdőben. Ezt követte még néhány Zalában, aztán Hunyad megyében is lőtt nyulat 
Erre idézzünk egy példát!

1910. október 29. szombat, délután// '
[Óraija]Boldogfalva
• erdei szalonka [1] reptében
• nyúl 4 drb futtában 
Hammerless 12-es, 10-, 6-os söréttel.

Az igazi nyúlászatok azonban az első világháború után kezdődtek, akkor, amikor a Dunán
túlon is minden korábbinál (és későbbinél) több nyúl élt. Kísérjük el néhány ilyen nyúlvadászatra!

1921. január 8. szombat, délelőtt 10 -  délután 3 óra 
Zalagógánfalva (családostól), Felsőntező
• nyúl 19 körvadászaton (2 x coupdoublé) 47 patron

nal, futtában 
Winchester 12-es, 4-, 6-, 8-, 10-es söréttel.

1925. január 25. vasárnap, egész nap 
I. Gyótai körvadászat
1. kör 3 (9)
2. kör 3 (7)
3. kör 3 (9)
4. kör 6 (13)
5. kör (2)
6. kör 1 (3)
7. kör 6 (19)
8. kör 1 (4)
9. kör 3 (7)
[saját] 26 (73) nyúl [mások] mind futtában
Winchester 12-es, 8-as (Hubertus) tölténnyel.
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Eredmény: 
Barthos 
Dr. Tamás 
ifj. Tamás

73 db, ebből:
26 3 erdőőr 
13 Porga-Neiger 
13 Ispán

11
10

1928. január 15. vasárnap, délután
saisonzárlat utolsó számít 
Bajcsa-Fityeháza erdei hajtóvadászat
• nyúl 5 [db]
• fácánkakas 3 [db] 
Hammerless 12-es, 8-, 10-es söréttel. 
Papa 4 nyúl 3 kakas 
Gyula 4 nyúl 1 kakas 
Tibor 2 nyúl
Erdőőr 1 nyúl.

1933. január 18. szerda, egész nap 
Hajtóvadászat
• nyúl 1
• nyúl 10
• nyúl 1 
Hammerless 12-es, 8-as sóréttel.
6 puskás=41 db, matador én!

1934. január 23. kedd, egész nap 
Zsigárd

futtában
reptében

1 fenyőrigó

Mánta
Surdibükk
Fülöpmajor

• nyúl 2 futtában, coupdublé
• nyúl 22 futtában
Winchester 12-es, 8-as söréttel.
Przibis 1. ezredes 17 nyúl +1 kakas
v. Atkay tüzér alezredes 14 nyúl
Unger Elek 13 nyúl +2 kakas
Torga Andor 11 nyúl +3 kakas + 1 róka
Bervál 1 nyúl
Barthos 24 nyúl
össz.: 80 nyúl!

1935. január 23. szerda, egész nap
Zsigárd, hajtóvadászat
• nyúl 4 futtában
• nyúl 2 futtában coupdublé
• nyúl 1 futtában
• nyúl 2 futtában, coupdublé
• nyúl 4 futtában
• róka 1 <J futtában
• nyúl 2 futtában
• nyúl 1 futtában
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• nyúl 1 futtában
Hammerless 12-es, 8-as sörét.
Ot puskás! 
Barthos 17 nyúl 1 róka - fácánkakas
vitéz Atkay 17 1
Tamás 10 1 1
Unger 12 1 2
Gazdag 10
Erdőőr 2

68 nyúl 3 róka 4 fácánkakas.

1935. október 14. hétfő, délután
P ráter
• fogoly 1 reptében
• nyúl 5 futtában
• fogoly 1 reptében
• nyúl 3 futtában
• fogoly 2 reptében, coupdublé
Hammerless 12-es, 12-es söréttel.
(répákban 2 óra alatt).

1936. január 29. szerda, egész nap
Gyótapuszta és Cseres
• nyúl 35 futtában
Hammerless 12-<es, 8-as (Hubertus) tölténnyel.
körök (Gyóta): 
a, 31 db én 10
b, 12 db 6
c, 9 db 4
d, 6 db 3
e, 5 db 1
körök (Cseres): 
f, 9 db én 6
g> 12 db 2
H, 11 db 3
összesen: 95 db én 35 db matador
Öt puskás (Vinger Elek 25, Porga 16, Neiger 12, Gazdag 7), 54 hajtó.

1937. január 19. kedd, egész nap 
Gyótapuszta, körvadászat
• nyúl 4 futtában
Hammerless 12-es, 8-as söréttel.
10 puskás=4 kör=(14+33+33+4)=84 nyúl, 
én zsidók között legutolsó!
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1942. január 15. csütörtök, egész nap 
Zsigárd, erdei hajtásban, nagy hóban
• nyúl 5 futtában 
Hammerless 12-es, 8-as sörét.
16 hajtó, 3 puskás, 3 erdőőr, 35 nyúl.

Az otthoni nyúlvadászatokból még két érdekeset idézünk:

1928. január 1. vasárnap, délután 
Zsigárdi erdő, szánról, családdal
• nyúl 1 [db] 200 lépésre, gerinctörés, havon. 
Büchs-fegyver 9 mm golyó. Pompás lövés!

1932. január 23. szombat du.
Leányvári rétek
• nyúl 3

<J 9<J mindhárom kocsiról vackából felfedezve és
kiugrasztva. Futtában. (Kevés hó.)

Hammerless 12-es, 8-as söréttel.

Vendégként több érdekes, mai fogalmaink szerint nagyterítékű vadászaton vett részt. 
Például:

1935. december 23. hétfő, egész nap 
Gyékényes, gróf Zichy ék, községi erdő
• nyúl 2 futtában
• róka lő futtában
• nyúl 1 futtábail
Vázsonypuszta, mezei vonalhajtás
• nyúl 5 futtában
• nyúl 2 futtában, coupdublé
• nyúl 1 futtában
[Hammerless 12-es]. 11
10 puskás=80 nyúl, 1 róka. Jagdkőnig!

1942. január 4. vasárnap, délelőtt
Zsitfapuszta, Gólyapusztai (szilaspusztai) mezők, Taray-\
Festetics-uradalom
• nyúl 14 futtában
• fácánkakas 2 reptében
• nyúl 12 futtában
• fácánkakas 2 reptében
• nvúl 9 futtában
összesen 35 nyúl, 4 fácánkakas.
Első mezei stráf (jobb sarokállás), 4,3 km hosszú.
délután
• nyúl 13 futtában

123



• fácánkakas 1 reptében 
Második mezei stráf (bal saroktartó állás).
(Egész nap: nyúl 48, fácánkakas 5=53 db.
Hammerless 12-es, 8-as söréttel.
5 puskás.

1942. január 5. hétfő, egész nap 
Rigóé, Telekerdó (Zsitfapusztánál)
• nyúl 6
• fácánkakas 1
• nyúl 11
• nyúl 20
• nyúl 3
• fácánkakas__________ 1_______
összesen 40 nyúl, 2 fácánkakas
Hammerless 12-es, 8-as sör éttel.
Jegyzet: 20 drb egy du.-i stráfban feltűnést keltett.
(7 puskás=220 drb).

A II. világháború után 1941-ben lőtt először nyulat, a következő bejegyzéssel:

1947. december 24. délelőtt (Csörgice névnapja)
Zsitfapuszta, Telek-erdő
• nyúl 1 [db] futtában 
Hammerless 16-os, 8-as söréttel.
5407-ik nyulam, 1104 nap időkülönbözettel.

A következő évben még egy „békebeli” nyúlvadászat került bele a naplóba:

1948. december 24. péntek, egész nap (Évi névnap, eljegyzés, szenteste) 
Zsitfapuszta, Kettőscsárda- Telek
• nyúl 8 [db] futtában, erdei hajtások és pásztázások 
Hammerless 16-os, 12-es, 8-as sör éttel.
(Eredmény: 20 nyúl, 2 róka. Puskás 5, [én] matador quantitatív, Tibor qualitatív.)

Végül a legutolsó (?) nyulat 1956-ban lőtte, bár a feljegyzései ellentmondásosak. A z eddig 
is idézett „életmű-összesítő” szerint elejtett 5424 db mezei- és 83 üregi nyulat.

futtában
reptében
futtában
futtában
futtában
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SZŐRMÉS RAGADOZÓK

Az ebbe a kategóriába besorolható vadfajok közül Barthos Gyula a legelső vadat, egy menyétet 

1900. december 22-én, szombat délután a kanizsai határban ejtette e l Fegyvere 9 mm-es flóbert 

volt, amit golyóra töltött. Később természetesen itt is áttért a sörétes puskára. így n-es 
Hammerless fegyverrel lőtte az első hölgymenyétet (hermelint) 1906. január 3-án, szerda délelőtt 

(Berényi alsóerdő, Előberek). A legelső rókára pedig 1907-ig kellett várnia, s a nap krónikája ez:

1907. január 13.
Vályadilsi községi terület
• nyúl 2
(Dumbrava)
• róka 1
Hammerless 12-es, 6-os söréttel.

Ha ebbe a kategóriába soroljuk a kóbor ebeket, -macskákat is, akkor például ugyanezen év 
októberében két beírást is találunk:

26 [-án]
Vályadilsi
• Kóbor eb
Mauser 8 mm, golyó (félacél).

28 [-án]
Malomvíz
• Kóbor eb 100 [lépés] (egy golyó)
Mauser 8 mm, golyó (félacél).

A ragadozókkal kapcsolatban érdemes idézni a szintén a vadásznaplóban szereplő, 1909. 
évi márciusi bejegyzéseket.
1909. márciushoz:
Nyest: (Steinmaurder) II. 11-én (1909.) erősen bakzik és óriási utakat tesz 

meg.Dupagyálból felmegy a Pirruig.
Róka: II. 26-ig 20 drb. maradt mérgen. Láttam, hogy előkaparja a mérgezett vere

beket és levizeli. Hozzá sem nyúl. Húst lop a lóból és azt 200 lépés távolságban 
elássa a hóba. Kitűnő szimattal a hó alatt 30 cm mélyen fekvő embertrágyát 
a havason kiássa és megeszi. Csapóvasban fogott mátyást óvatosan megeszi. 

Farkas: Január végéig 8 naponkint jelentkeztek. Februárban Kolcvár körül csapa 
sem látható, legfeljebb egy háromlábú mászkál, de húshoz nem nyúl. 
G[ura]zlatin bemérgezett őzfejhez nem nyúl. Őzeket hajt és fal fel. 
Pojánamörulban II. 20 [-a] körül 4 drb pusztíttatott el.

Medve: II. 28-án A.[nton] vadász nyomozott egyet, mely a Nagyvíz jegén át az 
Arádesbe váltott át. Miattuk Kendeffy G. uraság nem enged sokáig a hava
son télen át mérget kitétetni, pedig ezen elővigyázat szükségtelen minálunk. 

Farkasokról: Soha nagyobb pusztítást ezek nem okoztak, mint e szokadanul erős télen.
Márc. 6-án Anton 2 őzet, egy pompás bakot (kifejlett 6-os agancs, burokban)
-  melyet január végén magam is láttam a Csóka-völgyben -  és egy erős sutát
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talált széttépve. A baknak csupán feje volt meg, a sutát éppen megölték. Úgy 
látszik, a bestiák már nem is éhesek! Meg tudnám siratni kedves őzeimet. 
A kilátások szerint a gurazlati vágásban élt 15 drb őzből egy sem, legfeljebb 
1 drb maradt. Evekig megszűnt hegyünkben az őzbakra való vadászat. 
Arádes alatt A.[nton] 2 zergét is talált, egyik bak 25 cm kampókkal, a másik 
kecske. Czafatokban feküdtek a hóban s csupán rókák jöttek rájuk. Mi ölte 
meg őket? Éhség, valami nyavalya, lavina, anyafarkas? Ki tudja? Dögevő 
madarak járnak e hullákra; Anton egy állítólagos Gypáetust [saskeselyűt] 
látott. A visszamaradt húsdarabokat hiába mérgezzük be, mivel a bestiák 
nem nyúlnak hozzájuk. Az emberi nyomok gyanússá teszik előttük a húst. 
A kirakott égetett juhlábdarabokon csupán egy róka és egy vadmacska maradt.

A következőkben pedig olvassuk el néhány emlékezetes rókavadászat „jegyzőkönyvét7

1928. február 14. kedd, délután
Zsigárd
Hammerless 12-es, 8-as patron, 3 patronnal
(Három előkeresett maradék Hub[ertusz] cal. 12-, 8-as -  patron Szabó Antaltól!)
• I. róka cí 1. Communista vágásból 6 hajtóval, 9 kiszökik, helyemet elhagyva 

balrább megyek, hajtás végén székemmel, jobb kézre váratlanul cJ kiugrik, 
észrevesz, és átperdül, 20 lépésről tűzben marad.

• II. róka 9 1. alatta sűrű hajtása után, stráf elejére állva azonnal zabtarlóra kiugrott és 
körívben felém 80 lépésre, gondolkodás után rálövök, nyaklövéssel tűzben [marad].

• III. róka <S 1. ugyanazon hajtásban hamarosan kilép egy erős (pettyes) kan, 
észrevesz, és a sűrű szélétől 1 lépésre visszaperdül, kapásból harmadik 8-as 
patront odagyújtom, zörgés, 8 lépésre dögölve feküdt.

Történt 15 perc alatt 3A 2-14 3 között. Pompás volt!

1930. január 19. vasárnap délután
Zsigárd , Gulyajárás
• Róka 1 cí futtában, hajtásban
3-as dróthurok a nyakán, hátsó bal lába lerágva, jégtáblán csúszkálva expressz jött jobbról
• Nyúl 1 <J futtában
Hammerless 12-es, 8-as sörét.
Tibor is lőtt 1 rókát (9), 1 nyulat és 1 kakast.

Egy különlegesen nagy) róka és egy különleges (fajtájú) eb.

1933. november 20. hétfő du.
Práter,; kukoricás
• Róka 1 c? 7,2 kg (Sensátió!)
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

1940. december 29. vasárnap, délután
Surdibükk
• Kóbor eb (agár) [1] (Kiéhezett, szán után megjelent fattyú agár eb!)
Walther 6 mm , longrifle-golyó közelről.
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Tematikus összesítő a  lőjegyzékekről

A LŐJEGYZÉKEK EGYÉB FELJEGYZÉSEI

Mivel a h ivatali és eg yéb  e lfo g la ltsá g a  m ia tt  Barthos rendszeres „ tevék en ység i-” illetve  
„élménynaplót" nem  ve ze te tt , a z  é letével, és a  v ilág  do lg a iva l kapcso la tos hírek is a lő jegy- 
zékbe kerültek. Ezek e g y  része m ég  k özve tlen ü l a  v a d á sz a tta l fü g g  össze-.

1908. szept. 12. -  önmagam*
Mauser 8 mm. Ominosus nap!

1938. szeptember 27. kedd, délután 
Zsigárdi váltságföldek
• fogoly 2 reptében
Hammerless 12-es, 12-es söréttel.
Azon a helyen, ahol 1932. szept. 27-én Zsigárdon X-[es] szarvasbikát lőttem  ** és 
cca ugyanazon időben, délután 1 5 órakor golyóval agyonlőttem  12-15 év óta 
hűséges vadászvizslámat, „Boy”-t (alias Bobojzit). Véletlen, hogy közben vadászván, 
agyonlövése 2 foglyom lövése közé esett. Azonnal fogolytollat és 3 üres töltényt vit
tem kedves, öreg, elaggott kutyám erdei, csendes pihenőhelyére. Finis.

*Az „önmagam” vadászbalesetet sejtető feljegyzését teljes részletességgel leírta a „Tartalma: fegyver, 
vigyázat!” című fejezetben.

** Lásd erről a „Zsigárdi vendégszarvas” című leírást.
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Ehhez nem kell kommentár:
A továbbiakban csak az időpontot, illetve a vadászaton kívüli eseményeket idézzük.

1911. jan. 26. csütörtök
Ifjú nemes Barthos Gyula születik.

1916. aug. 27. vasárnap, délután 
Uncsukfalva
• ölyv 1 
Malomvízi tanya
• ölyv 1 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel. 
Este 9. Románia hadüzenete.

reptében, kocsiról 

reptében

Szt. Hubert segíts!

A háború kitörésének előzményeiről „Háborús határszélen ” címmel állított össze egy vissza
emlékezést. Ennek azonban csak egy töredéke maradt fenn, amit itt idézünk:

Augusztus 29-én este 9 órakor a kisvasúiról eldördültek a felvontatott román ágyúk 
a Kárpátok ormain, és tűzcsíkjaik világánál az orvul, hátba támadó román hadsereg ádépte 
Szent István ezeréves határait. Elérkeztünk az „illetékesek” megnyugtatására szánt [jelen
tés?] pontjához. De ezt a pontot vér fecskendezte be, és a gyászos Trianon következett. 
A magas diplomácia és a „zöld” erdészet vitatkozása véget ért Fájdalom, ez utóbbinak volt igaza.

A töredékből mindenesetre kiderül, hogy az erdészek nyugtalanítónak tartották a románok 
Zsil-völgyi kisvasútépítését, de azt hiába „jelentették ”, az illetékes politikusok nem aggódtak. 
A z  „illetékesek” ilyen irányú hozzáállásáról, majd a román támadás hírének hitetlenkedve 
való fogadásáról egyébként Maderspach Viktor is megemlékezik.59

1932. december 23. péntek du.
Móriczhelyi 6. sz. halastó gátja (Gyugya utolsó standján)
• lilik 1 reptében
Hammerless 12-es, 8-as Rex tölténnyel.
Összegzés 1932 (gyászévünk).

1935. április 29. hétfő délután
Somogyszentmiklós
• házi veréb 1
longrifle 6 mm-es, golyó
Móriczhely 5. sz. halastó
• szárcsa 1
• tőkés réce 1 cJ

Móriczhely 5. sz. halastó,
azon a helyen, hol t  I[stenben] bfoldogult] Gyula fiam 1930. IV. 14. hétfőn délután 

utolsó doubléját csinálta. Csodálatos!
(18 246. vad.)
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

úszva
reptében (ezredik vadréce!) ezüstmenyegző 
jubileumi vadászata.
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A két feljegyzésben szereplő fiú, Gyula, az 1929.június 24-ei érettségije után erdőmémö- 
ki tanulmányokat folytatott Sopronban. Nagy atléta volt, sportos fiatalember.; egy tanul
mányúton -  május elején -  a soproni Tómalomban megfiirdött és tüdőgyulladást kapott. A gyó
gyulás érdekében a család a Magas-Tátrában is volt vele, de a fiú  meghalt.60

Barthos egy helyen megszakítja a lőjegyzékét:

Közben. Életem legnagyobb fájdalma csap reám: Gyula fiúnk f  
1932. XI. 27. de. 3/4 10.

A következő bejegyzés pedig ismét vadászatról tudósít:

1932. december 3. szombat, délután
(malomvízi kirablás XIV. évfordulója)
Práter
• fogoly 2 c? reptében
Hammerless 12-es, 10-, 8-as söréttel.
(Mama, Tibor, Ila csendben temetés után)
(208. drb [fogoly ebben az évben]).

1938. november 10. csütörtök délután
(Kassára bevonultunk! Fiam Csallóközben!)
Zsigárd
• karvaly 1 reptében
• fácánkakas 1 reptében
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

1939. december 3. vasárnap délután
Malomvízi kirablás XXI. évfordulóján fiam, az új iharosi főerdész vendégeként 

első vadam!
Iharos, Búrja
• őzsuta 1
60 lépésről, kocsiról, átlőve rézsútosan testközépen, tűzben [maradt].
Mannlicher-Schoenauer 6,5 mm bleispitz golyóval. (Régi fegyverem most Tiboré).

Második gyermekük, Tibor 1913. március 24-én született, szintén Malomvízen. Ő is 
erdomémök lett, s jelenleg (2001) Marcaliban, a Széchenyi u. 40-ben lakik. (2002 már
ciusában elhunyt.)

Barthos Gyula a malomvízi kirablásának évfordulójáról a lőjegyzékben is minden évben 
megemlékezik. A történetet a „Vadászemlékek” című fejezetben megírta. Tibor visszaemlékezése 
szerint a Kendejfy-uradalom főerdészét nem a civil románok, hanem a fegyveresen hazatérő volt 
katonák keresték, azok akarták bántalmazni. Barthos Gyula akkor nem tartózkodott otthon, így 
az ingóságokat pusztították el. A család pártjára az orosz hadifogoly, Jursics Péter állt, 
a feleséget és a két fiú t (+cselédséget) nem bántották. (Később a megmaradt trófeákat egy nagy 
ládába csomagolva a feleség hozta el Malomvízről.)

Barthosí az említett kiraboltatás sem rettentette attól vissza, hogy a Retyezáton folytassa 
a megkezdett munkáját. Feljegyzéseiből azonban az derül ki, hogy mind az uradalmi alkal
mazottak közül néhányan, mind a család ellene volt ennek a tervnek. 0  maga, továbbá
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Popovits Ottó, volt hátszegi kollégája, az új (állami) Hunyad és Szeben megyei „tgenerál- 
inspector” a maradást emlegette, de aztán az Erdészeti Lapok „Személyi hírek” rovatában 
a következőket lehetett olvasni: „Barthos Gyula gro/Kendeffy hunyadmegyei uradalmának 
volt főerdésze, 7P2Í? tavasza óta a Batthyányi//gy.7-Strattmann herczegi hitbizomány nagy- 
kanizsai uradalmának erdőmestere. ”61

A z alkalmaztatásához még tudni kell -  miként arra életrajzírója, Baráth László utalt 
hogy az említett, mintegy 3300 kh-os birtok erdőmestere Pálffy Alajos volt. 0  fiá t szerette 
volna utódjául, de az ifjú Pálffy a világháborúban elesett, /gy lett Barthos előbb hercegi 
erdőmester, majd Pálffy 1924. évi halála után, hercegi főerdőmester Nagykanizsán.

És közeledett az újabb háború, tragédiákkal . . .A  Felvidék egy részének a visszakerülése 
kapcsán egy dologra szeretnénk rámutatni. A visszaemlékezések szerint (dr. Nagy Domokos 
Imre szíves útbaigazítása alapján) a korabeli propaganda, hivatalos kormány-állásfoglalás elvár
ta, hogy az akkoriban kiadott könyvekbe, írásokba ez a tény valahogyan belekerüljön.62 Itt azon
ban látható az emberek szívből jövő, nem kormányelvárásra történő lelkesedése -  sőt az esemény 
feljegyzésekben való megörökítése is.

1944. szept. 22.
t

t t

Fájdalmas leírnom
1944. IX. 22.
Lilkóm -  Dianám! 

t  
t t

Felesége, Dimák Emília, akivel 1910. április 29-én kötött Selmecbányán (?) házasságot, 
már az előző évben is betegeskedett. Gyógyulása érdekében jártak a Gyilkos-tónál is, de amikor 
visszajöttek, az orvosok egyértelmű diagnózist adtak: hasnyálmirigyrák.

A z 1944 őszén bekövetkező események, így a front közeledése is, csak itt-ott jelennek meg 
a lőjegyzék lapjain. Például:

1944. október 21. szombat, délután 
Nagykanizsa, Várudvar
• házi veréb 2 2

flóbert 6 mm, golyó 
(riadó alatt).

Később is csak odavetett mondatok, félmondatok tudósítanak a nehézségekről:

1945. ápr. 1. Húsvétvasámap
Oroszok elfoglalják Kanizsát: Éjjel h a l á l v e s z e d e l e m b e n  az istállóban. Apr. 1-től 

lakásom elfoglalva, partizángyanússág, burzsujtünet, fegyverek elvitele, czélbalövés 
trófeáimra, töltények leadása.
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1945. ápr. 20. Péntek.
Halálveszedelemben, börtönbe vetés stb., lekötözött orosz katonával egyedül a bör

tönben, éjjel gépkocsizás, kihallgatás stb.

1945. ápr. 27-május 3.
Halálra ítélés stb. 8 napi börtön után nyomozások.

1945. május 10. csüt.
Újabb megbízás (járási erdőfelügyfelő]).

1945. május 12.
Jelentkezés, sikertelen.

1945. május 21.
Körülményes giggezés [kétkerekű járművön való kocsizás] Iharos-Bagola útvonalon.

1945. május 25.
Fegyver nincs, erdők megközelíthetetlenek, ló, fogat nincs, lakásom lakhatatlan. 

Araráti 12-esben gyönyörködöm. Közbiztonságra példa: Sánczi [?] gépészt éjjel az orosz 
agyonlőtte, Zsigárd-erdőn hadosztály, kozák.

Rendelet: mindennemű v a d á s z a t  további rendelkezésig tilos!

1945. júl. 25.
Telve katonákkal, lezárt erdők, fiam csúzlizik.
Ré m s é g e s  h ó n a p o k !

1945. decz. 3.
Iharosból megérkezve Kata [feltehetően Tibor fia felesége] születésnapjáról, 27-ik 

évfordulója a malomvízi kiraboltatásnak. Pusztul minden: erdő, vad, hal, madár, magyar 
remény! 8 hónapos tétlenség és fegyvertelenség!

A múlt emlékéből élek, írogatok ...
Lilkó, életem napsugara, hiányzik naponkint és óránkint, folyton várom őt, de 

érkezése késik ...
Életem legsivárabb szaka -  immár 1 Vi év óta
Napok kérdése, hogy uradalmi jellegem megszűnik és államivá válók [Az állami 

tulajdonba vétel már szeptemberben megtörtént, ugyanakkor a Nagykanizsa Nyugati 
Állami Erdőgondnokság vezetésével bízták meg.]

945. IX. 22.
évfordulón Jakosi [?] vitézteleknél elszabadult (elbitangolt) községi kantól Zsebkendő gebe 

megijed és az útszéli árokba ugrik. Én kifordulok, Margit és Csöngiczénk épek maradnak.

945. IX. 30.
Iharos-cziperesi erdőőri család kiirtása stb.

945. XII. 30.
Bajcsai erdőőri lak megtámadása, helyzet nem javul.
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9 4 6 .1. 6.
30 éves évfordfulója] vadkandoublénak és 18 éves évford.[ulója] Anyám 

temetésének.
Fegyver és vadászat nélkül, álomkóros állapotban...

946.
halálra ítélés még fennáll!

9 4 6 .1-II.
rengeteg dolog stb.
orosz faeljárások
B. Lipót idézés stb.

Aztán már csak a gondra, a nehézségekre szorítkoznak a bejegyzések:

1945. jan. 5.
(következő hetek betegségben. Deo gratis!)

Barthos Gyula övsömörben szenvedett, amelynek az időnkénti tünetei, nehézségei 
erősebben jelentkeztek -  természetesen nem függetlenül Barthos általános lelki állapotától.

És lássuk a „felszabadulást 7
A z oroszok bevonulása utáni azonnali elfogatása egy rosszindulatú feljelentésen alapult. 

Barthosí ugyanis azzal gyanúsították, hogy egy Vadon Sándor nevezetű „partizánt” rejteget 
az erdőkben. Azok próbáltak így nehézségeket okozni neki, akiknek a „hercegi főerdőmester- 
rel” korábban vitáik voltak. S a kép már ismerős: odacsapódtak az oroszokhoz, illetve az új 
urakhoz, akiknél aztán bevádolták, s akik akár az oktalan leszámolásra is bármikor készek 
voltak. Megjegyezzük: céljukat ha ekkor nem is, de később elérték, mivel Barthos Gyula 
B-listára került. Ezzel kapcsolatban a következő iratok maradtak fenn:

„1948. XI. 1-től Barthos Gyula m. áll. főerdőtanácsos nyugdíjba vonul.”63
„Barthos Gyula, 1883. VI. 30-án született, Nagykanizsán. Utoljára betöltött állás: 

főerdőtanácsos. A 600/1945. M. E. rendelet alapján került átvéve [így!]. Összes 
beszámítható szolgálati idő: 42 év. Utolsó fizetési osztály: VI. 1. Az 5000/1945. M. E. 
sz. létszámcsökkentő rendelet alapján nyugdíjra jogosult, 100%-bán. Lakcíme: 
Nagykanizsa Fő út 5.”64

De folytassuk a lőjegyzékek böngészését!

1949. XI. 21.
Övsömör (herpesz) betegség zsábával, átnyúlva 1950. évre. Isten mentsen meg tőle!

1950. jan. 28. szombat
jégen hanyattvágódás (B.kiliti).

jan. 29-30.
fekvés.

31.
hazavergődés.
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1950. aug. 3-7.
hurcolkodási előkészületek, izgalmas tárgyalások.

7. hétfő
hurcol kodás 31 éves „örök”-lakásomból.

A fenti bejegyzéshez tudnunk kell, hogy Barthos Nagykanizsán a Batthyány-udvarban, 
a Főu. 5-ben lakott. Innen kellett kiköltöznie az Ady Endre u. 39. számú ház egyik lakásá
ba. Maga az utcanév azért érdekes, mert Barthos Gyula rossz véleménnyel volt Adyról. Fia 
visszaemlékezése szerint a költőről a családi asztalnál is nagy viták voltak. M íg  a fn ík  a költőt 
pártolták, addig az apjuk nem. „Kommunista volt” -  mondogatta, mert ő maga látta, hogy 
Ady temetésekor a ravatalt vörös drapériával takarták le. A  fn ík  hiába érveltek a költő ver
seivel, apjuk mérgesen ugrott fe l az ebéd mellől is, és indult ki az erdőre -  megnyugodni. Ilyen 
előzmények után mégis -  talán a költő mintegy „rehabilitációjaként” -  Barthos évtizedekig 
kénytelen volt legalább a hivatalos iratokra, levelekre ráírni: „Ady E ndre”.

Később egyre többször tartózkodott Tibor fiáéknál. A  hatvanas évekre ugyanis szeme 
fokozatosan megromlott. így egy ismerős erdész olvasott neki fe l az újságokból, illetve a szak- 
irodalomból. Mivel a fiá t is többször áthelyezték, gyakran költözködtek, így az „Öreg” is 
követte őket. Talán legjobban Marcaliban „melegedett meg”, ahol állandó társasága — az 
említett erdésszel az élen -  alakult ki.

SÖ V ÉN Y H Á ZI JÓ Z SE F
puskámüvírs, fegyver- én

PtttrcKtt: B U D APEST , Trte»<m-.
6074 IV-, P e tő f i  8<lndor.trt<-» ».
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LEVEZÉSEK

ERDÉSZETI VONATKOZÁSÚ LEVELEK
Barthos levelei, illetve annak másolatai az előbb közölt dokumentumoknál is töredékesebben 
maradtak fenn. Ugyanez vonatkozik az általa kapottakra is, bár itt azért jobb a helyzet. Főleg 

annak köszönhetően, hogy Barthos a kapott leveleket általában téma szerint csoportosítva 

őrizte meg. Tehát ha egy-egy ügyben maradtak fenn levelek, akkor azok teljes gyűjteményt 

képeznek. Ilyen, tematikai csoportosítást, aminek alapján most közlünk néhány levelet, 
Barthos természetesen nem végzett. Mi mégis úgy gondoljuk, hogy életművének megis

meréséhez, áttekintéséhez elengedhetetlen legalább a következő levelek közlése.

A z első levél címzettjét ugyan nem ismerjük, de az rámutat Barthos erdészeti kísérleteire, 
benne a különböző fafajokkal kapcsolatban szerzett tapasztalataira.65

Helyi tapasztalatok az uradalom erdeiben előforduló fanemek tenyésztési viszo
nyairól:

K o c s á n y o s t ö l g y : Homoktalajainkon száraz helyeken általában nem tenyészik, 
illetve sínylődik, az évtizedek előtt végzett mesterséges vízlevezetések folytán talajvíz 
hiányában már suháng korában csúcsszáradást mutat, középkorú állományok telve 
Lachnus robori károsítással igazolják azt, hogy ezen 100 éves vágásfordulójú fanem 
növekvési és minőségi viszonyai mily kedvezőtlenek és legfeljebb tűzifa választékot lát
szanak biztosítani. Az uradalom sík fekvésű erdeit jellemző köd és fagyzugokban 
lisztharmat lepi el a legsikerültebbeknek mutatkozó culturáinkat és annak nyomában 
számos betegség zöme lép fel, növedék alig mutatkozik, 5-8 éves tölgyeket ellepnek a gu- 
bacsok, cserebogár pajodja különösen erős mértékben lepi el és tartja állandó -  minden 
korú generációt feltüntető -  infectióban fanem változtatás céljából üzemtervileg előírt 
tarvágás és mezőgazdasági elő és közteshasználattal felújítási és többszörös pótlási 
munka alatt álló erdőrészleteinknek főleg elegyeden tölgyállományait. Az uradalom 
erdeinek tenyésztett uralkodó faneme 0,5 elegyarányban kocsányostölgy, de ezen elegy- 
arány további mértékben a felújítási siker legkisebb reményével sem emelhető.

Midőn a Principális csatorna nagykiterjedésű árterülete még szabályozást nem 
nyert és a jelenlegi A.B és E. g.o.-ok egész területe lápjellegű volt telve kisebb-nagyobb 
állandóan vizettartó tavakkal, ingoványos lápokkal és mocsarakkal, melyet a lég párás 
tartalmát állandóan biztosították, a mocsártölgy tenyészeti optimumában volt és e kö
rülmény a régi üzemtervek alapjáról kiinduló erdőrendezőt befolyásolják a tekintet
ben, hogy e fanem favorizálása mellett tartson ki. így történt az 1938. évi üzemren
dezéskor is a kocs.tölgy sablonos előírása még oly erdőrészletekre is, melyeken már 
a múlt erdőgazdája is kénytelen volt erdeifenyőt és részben ákácot telepíteni. A régi 
vízlevezető árkok és szívóerek eltömése a víz visszatartása és tárolása céljából már most 
semmit sem segítenek, hisz csapadékszegény éveknek a vegetációra eső egész szakában 
erdeink teljesen víznélküli állapotba kerülnek és az erdeink közelében levő legelőkön 
a kutak is kiszáradnak. A mai erdőrendezőnek okvetlenül számolnia kell a megváltozott 
és a jövőre nézve állandósított természeti körülményekkel és tisztán erdőgazdasági 
érdekek szem előtt tartásával szükséges a fanemeket gondosan megválasztania, még 
akkor is, ha a talajviszonyok adottsága miatt a kocs. tölgy által ezideig elfoglalt terület 
rovására történik is eltolódás.
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Természetes jelenség, hogy az ezideig elegyetlen tölgyesek elegyítésénél ugyanaz 
a helyzet, vagyis az elegyített fanem elnyomja a magassági növekvésében feltűnően 
visszamaradó kocs. tölgyet.

Ko c s á n y t a l a n t ö l g y : Megkíséreltük a D. g.o. dombvidékről lehozva A. és E. 
g.o.-ban is kocsányostölgy helyett tenyészteni, ellenben a száraz, átmelegedő homok
talajokon ejgyáltalában nem tenyészik.

Cser : Ú gy  m akkról, m int csem etével erdősítve legfeljebb  a k ocsán yostö lgy  részére  
előírt üdébb helyeken  ten yészth ető , középkorú állom ányaink is gyen ge k épet m utat
nak és helyét száraz h elyeken  kénytelen  az erd eifen yő  részére átengedni.

VÖRÖSTÖLGY: Saját termésű makkal és csemetével évtized óta cultiválva, eredmény 
nem kielégítő és legfeljebb szegélyfának alkalmazható az eddig tenyésztett lucfenyő helyén.

Ma g a sk ő r is : Mindenkor elfagyván, bármennyire sajnálatos, tenyésztését pótlások 
alakjában is teljesen ki kellett hagynunk erdeinkben, újabb kísérlet történt D. g.o. 
magas dombján.

Am e r ik a ik ő r is: Tenyésztése csődöt mondván, Kaán Károly ny. államtitkár az ura
dalomban szerzett tapasztalatai alapján tiltotta el ezen fanem tenyésztését.

Sz e l íd g e s z t e n y e : Fagykényessége miatt nem tenyészthető: Saját csemetével D. 
g.o. magas dombélein elegyítünk vele.

Gy e r t y á n : Kívánatos volna nagyobb mértékben főleg pódásoknál elegyítésre különö
sen pódásra előírt elegyeden kT. -  esetben használni, homoktalajainkon azonban a száraz
ságot nem bírja. Kísérletet tervezünk csemetekerti nevelésére (vadrágás eshetősége nincs).

BÜKK: Tenyésztésével mindennemű mesterséges kísérlet eredménytelen maradt. 
Egyrészt az üzemtervi előírásoknak megfelelendő (D.g.o.-bán 0,4 elegyarányban való 
tenyésztése) másrészt az erdőkezelő előszereteti érzései által is biztatva az utóbbi évek
ben -  költséget és munkát nem kímélve -  minden lehető teendő bevezetést és effec- 
tuálást nyert. így a D.g.o.-lyal szomszédos Eszteregnye községi erdő fokozatos felújítás 
alatt álló részeiből cca. százezer drb. gondosan kiszedett és válogatott csemetét ültet
tünk el, 1936. őszén 2500 kg bükkmakkal mesterségesen is alátelepítettünk úgy a fő
használat területén, mint oly foltokon, vágásérett nyír és cseresznyefák előhasználatként 
mielőbb vágásra fognak kerülni (az erdeipocok azonban tönkretette az összes á t 
telepítést), [ezért] csemetét is neveltünk új csemetekertjeinkben és cca. százezer drb-ot 
az erdészeti hatósági engedéllyel bevezetett szállaló vágásmód területein az előkészített 
főhasználati erdőrészleteken alátelepítettünk -  ügyelve a leggondosabb kiközelítésre és 
a csemeték védelmére, ám az eredmény kevés reménnyel biztat.

Me z e isz il : Szárazságot nem bírja, pótlásként is csak korlátoltan jöhet számba, ter
mészetesen telepedett példányokat is megkíméljük.

Vir á g o sk ő r is : Nem tenyészik.
Be r k e n y e : Nem tenyészik.
TROMBITAFA: Nem vehető számba.
Korai j u h a r : Elegyítésre bevezetve, igényességénél fogva azonban csak korlátolt 

mértékben tenyészthető.
Fe k e t e d ió : Ú jabb kísérlet tárgya.
Hárs: Természetes úton keletkezett példányokat kíméljük.
Va d c s e r e s n y e : Természetes újulatokat kíméljük, elegyítésre alkalmazható volna.
Me z g é s é g e r : Altalajvíz elvezetését észrevehetően sínyli, csakis árok mentén mutat 

fejlődést, egyébként ki nem elégítően tenyészik, de inkább sajnálható fanem, mint a Pop 
cum [nemes nyár?], mely 1938. évben a gyenge égersarj állományok után előíratott.
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H a m v a s é g e r : Oly értéktelen cserjeszerű fafaj, amely az eddig általa mesterséges 
telepítés útján elfoglalt területeken sem tenyészthető tovább, rentabilitása is ellene mond.

N y ír : Eddig mesterségesen nyert cultiválást. (Csak kísérletképpen.)
F e k e t e  és F e h é r n y á r : Ú j ldsérlet tárgyai lehetnek .
J e g e n y e n y á r : Sorfák alakjában sem bírja az utóbbi évek szárazságát.
Ka n a d a in y á R: Sok reményt fűzve hozzá, A. g. o.-hoz csatlakozó B. és E. g. o. 

„Csatolt” erdőrészletein bevezettük, növekvése nem kielégítő, fatermési táblázatok 
hiányában növekedési viszonyai nem ellenőrizhetők (ajánlatos volna M.[ézgás] 
E[ger]re vissztérni).

L e p é n y f a : Az erősen sarjadzó ákác helyett csakis legelők és csapások mentén sáv
szerűén kismértékben jöhet számításba.

Bá l v á n y f a : Talajjavító élősövényül volna kísérletül bevezethető.
Akác: Akác állományok után -  tekintettel egyéb fanemek terén szerzett sikertelen

ségek miatt -  feltétlenül fenntartandó, sőt korlátoltan további teret is nyerhet oly 
erdőrészletek területein, melyeken erőteljes növekvést mutató sarjak vannak és ákáccal 
elegyes más fanemű állományok kitermelése után az általa elfoglalt részleteken is 
[nyerhet] további teret is.

E r d e i f e n y ő : Mint üzemtervi erdőleírások igazolják, homokterületeken már a múlt
ban is uralkodó faneműnk volt, Lophodermium miatt csemete nevelését abba kellett 
hagynunk, újabban azonban szükségszerűleg tenyésztjük, permetezésekkel és isko
lázással igyekszünk védekezni, e fafaj nemcsak az általa eddig elfoglalt területeken, de 
számos más -  egyébként tölgyre előírt -  száraz homokos területeken tenyésztendő és 
pótlásoknál is alkalmazandó.

F e k e t e f e n y ő : Ahol az erdeifenyő nem virul, illetve vele párhuzamosan is te
nyésztendő.

L u c f e n y ő : Nematus levéldarázs újabb károsításai miatt csak korlátolt elegyítésre 
alkalmas.

Sim a f e n y Ő: Költséges beszerzése, illetve nevelése miatt csak korlátoltan vehető számba.
V ö r ö s f e n y ő : Nagyobb mértékben tervezzük különösen pótlásokra, de csemetéjé

nek nevelése, illetve beszerzése rendkívül körülményes.
J e g e n y e f e n y ő : Nem tenyészthető.
Ba n k s z f e n y Ő: Eliminálva. [Eltávolítva.]
T a x o d iu m  D i s t i c h u m : Külföldi fafajok bevezetése külön probléma.
Ro b u s t u s n y á R: 1938 tavaszán 200 drb. rendelve kísérletül.

Felújítási tapasztalatok:
A szükséges csemetéket uradalmilag saját állandó és részben vándor csemetekert

jeinkben neveljük. Csemetekészletünk évenkint cca. 80.000 drb.
Erdeink talaja cca. 80%-ban homok lévén, itt különösen a capillaritas mikénti ked

vező alakulása dönti el a felújítások sikerét. Atmelegedő száraz avagy pódásokkal 
befüvesedett területein az erőteljes, lehetőleg iskolázás útján nevelt csemete jobb ered
ményt mutat, mint a gyenge csemete, ezért bár jóval költségesebb, fenyőféléknél 
általában iskolázott három éves csemetéket használunk fel.

Mióta dr. Magyar Pál collega a helyszínen járt és bizonyos gyakorlati magyarázó 
útmutatást szolgáltatott, különös figyelemmel kísérjük televény szegény és a múlt 
sikertelen felújításainak egész sorozatát mutató talajainkon a kísérőfűflórát(L: A.g.e. üze
men kívül erdőrészleteit.)
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Mezőgazdasági elő és köztes használatban utóbbi években vállalkozó a reá nézve 
kedvezőbbé tett feltételek mellett sem akad az állandó földbirtokpolitikai eszmék 
hatása alatt és ezen körülmény újabb súlyos gondot okoz fanemváltoztatással felújí
tandó, főhasználati területek és tisztások beerdősítésénél.

Erdeinkre külön teher a vízlecsapoló társulatok és érdekeltségek által évenkint 
pénzben erdeinkre is kivetett vízszabályozási járulék akkor, midőn erdeink területéről 
a vizek elvezetése egyenesen nem kívánatos, sőt káros, a vizet külön tárolnunk pedig 
nincs módunkban.

Miniszteri rendelet alapján újabban hajdinát vetünk csemetekertjeinkben a csere
bogár csimaszának károsítása ellen, két éves kortól fenyő csemetéinket permetezzük, 
lótetű fogásáról gondoskodunk és általában az erdészetileg káros rovar és gomba vilá
got, mint károsítókat figyelemmel kísérjük, ügyelve a rejtett magállomány-fészkek 
felkutatására is. Növénykórtani külön feljegyzésekkel és tanulmányokkal rendelkezünk.

Vetéshez szükséges erdeimagvak beszerzésénél különös gondot fordítunk -  áldoza
tok árán is -  a származási helyre és minőségre.

A munkaviszonyok elég kedvezőek, mégis több állandó nyári csemetekerti munkás 
csoportunk is van.

Nagykanizsa, 1938. május hó 2.

A levelet Barthos (1947. decemberi keltezéssel) a következő felirattal látta el: A jövő 
erdőkezelőjének és erdőrendezőnek figyelmébe!

A fenti levél fafajokra vonatkozó 1'észéből csak az erdeifenyőről leírtakat emelnénk ki. Ezt 
a fát már Barthos hivatali elődje, Pálffy Alajos is siketTel ültette. Különösen a Nagyka
nizsától északra található Zsigárd-erdő mutatta, hogy az erdeifenyő Zalában otthonra talált. 
Pálffy kedvenc erdőrészlete éppen Zsigárd volt, ahová aztán Barthos is szívesen vitte ki a csa
ládját is. Ugyancsak elvitte a zsigárdi erdőbe Kaán Károlyi, aki elismerően nyilatkozott az 
ottani, Pálffy által elkezdett fenyvesítésekről.

Barthos levelei között lényeges helyet foglalnak el azok, amelyeket a háború éveiben írt 
a rendkívüli fahasználatok elkerülése érdekében, illetve -  az oroszok bejövetele után -  a ren
dezetlen, ellenőrizhetetlen fakivágások megakadályozása ügyében. Most ezekből idézünk 
néhányat, amelyek Szakács László gyűjteményében maradtak fenn.

334/1942.

Zalaegerszeg.

Tekintetes M. Kir. Erdőfelügyelőség!

Hivatkozással f. hó 13-án kelt 2349/1942 sz. nb. felhívására, tisztelettel jelentem, 
hogy a Herceg Batthyány-Strattmann hitb. uradalom nagykanizsai erdőhivatalának 
kezelése alatt álló erdőkben rendkívüli fahasználattal sajnálatunkra nem élhetünk.

Vármegyénk eddigi kir. Erdőfelügyelői helyszíni bejárásaik eredményeként megis
merték a helyi viszonyokat és úgy hasonló esetekben, mint üzemrendezési munká
latainknál megértők voltak ebben a vonatkozásban, amint erről Nagyságod is -  örö
münkre -  meg fog győződni.
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Erdeink nagyobb része talán, mint egyedüli tétel szerepel vármegyénk erdei 
törzskönyvében mint futóhomokos -  illetve bár megkötött, de televényszegény, száraz, 
deliblatijellegű talajú -  erdőterület, faállományaink korosztály-viszonyai is ked
vezőtlenek, erdőhivatalunknak tehát elsősorban az üzemtervi keretben gyakorolt 
fahasználatokat követő f e l ú j ít á s i  n e h é z s é g e k k e l  kell számolni. Ez a legfontosabb 
erdőgazdasági érdek -  jelenleg még megfelelő makk és csemetehiány, valamint ked
vezőtlen munkásviszonyok nehézségeivel és tetézve -  különös óvatosságot követel 
nemcsak a tartamos jövedelem érdekében, hanem elsősorban az előírt m e s t e r s é g e s  
telepítések és pótlások terén. A mezőgazdasági elő- és köztes használatok elmaradása 
miatt a nemesebb faállományokra való átalakítás nagy nehézségekbe ütközik és rend
kívüli fahasználat esetén nemcsak az erdőgazdasági üzemtervi céloknak nem tudnánk 
megfelelni, hanem a sarjerdőalapra való visszaesés és az elákácosodás, továbbá a silány 
h a m v a s  [?] é g e r e s e k  térfoglalásának hátrányai szaporodnának fel. [...]

A levél itt -  töredékes lévén -  véget ér; de az aláírója mindenképpen Barthos lehetett.

[az iktatószám hiányzik]
Nagytekintetű M.Kir. Erdőigazgatóság
Szombathely.

és egyidejűleg

Tekintetes M.Kir. Erdőfelügyelőség
Zalaegerszeg.

Mint felelős erdőtiszt, mulasztást követnék el akkor, ha felügyeleti hatóságainkat 
nem tájékoztatnám már előre a kezelésem alatt álló nagykanizsai hitb. urad. erdők 
állapotáról, illetve főhasználati és előhasználati viszonyairól.

Mint az üzemtervi előírások alapján gyakorlatilag kezelt erdők ismerője, szakszem
pontok adatai alapján állapítom meg, miszerint erdeink fatőkéje -  a kedvezőtlen 
korosztályviszonyok, termőhelyi adottságok stb. tekintetbe vételével -  súlyos erdőgaz
dasági sérelem nélkül sem a következő 1943/44, sem a következő fa termelési idények
ben több rendkívüli, vagy kényszer fahasználatot a legkisebb mértékben sem bír el.

Tiszteletteljes kérelmünk, hogy erdőgazdaságunk -  még a háború előírta kénysze
rítő körülmények hatása mellett is -  mint rendkívüli főhasználatoktól mentesítendő, - 
tehát kíméletre szoruló erdőgazdaság nyerjen erdőhatóságainknál előjegyzést és nyil
vántartást. Készséggel állunk bármikor erdőfelügyeleti és erdőigazgatási hatóságaink 
rendelkezésére az erdők helyszíni és statisztikai bemutatására és ismertetésére.

Kérelmünk legfontosabb indokai: összes vágásterületeink, beleértve a sarjerdőnek 
szálerdővel szükséges váltogatását még az ákác állományoknál is, mind m e s t e r s é g e s  
f e l ú jít á s r a  szorulnak, még hozzá mezőgazdasági elő és köztes használattal, továbbá 
faállomány átalakításokkal, mindezeket pedig a jelenlegi és a Maortnak éppen vidékün
ket érintő versenye miatt, a legkedvezőtlenebb munkásviszonyok mellett súlyos 
f e l ú jít á s i h á t r a l é k o k  felhalmozódása nélkül elvégezni képtelenek vagyunk. Az 
erdőgazdaságilag szomorú példák máris előttünk állanak [...]

A rendes fahasználatokat követő felújítások egymagukban is nagy gondot képeznek 
és okot adnak aggodalomra a jövőt illetőleg.
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Külön kell jelentés tárgyává tennünk azt a körülményt is, hogy üzem terveink ere
deti becslései túlzottaknak bizonyultak és pl. a fenyő állományok tényleges fakészlete 
35%-al kevesebb az előírt adatokénál. A fatermési táblák alkalmazásából (a lombál
lományok főhasználati fatömege pedig ellenőrző adatok szerint szintén kevesebb), 
szilek pusztulása, cseresznye és nyír kiesése előhasználatok útján, gyökérgomba 
károsítása legelőre telepített fenyőállományokban, hamvas [?] égereknél növedék 
elmaradása, egyéb károsítások stb.

Az a szokatlanul nagymennyiségű szerfa, melyet 1233/1 -  90/943.sz. erdőig, je
lentésünk szerint 1942/43 telén kényszertermelés beállításával is termeltünk, súlyos 
erdőgazdasági károsodás nélkül többé megközelítőleg sem termelhető, mivel 
1942/43 telén a minőségileg legjobb vágás területeket soroztuk be termelésre.

Mindezek alapján tisztelettel kérjük kérelmünk elbírálását és az 1943/44 fater
melés szerfatételeinek megállapításába előzőleg uradalmunkat is bevonni szíves
kedjék.

Nagykanizsa, 1943. június 17.

Teljes tisztelettel: Barthos Gyula
hercegi urad. főerdőmester

208/943.

Nagyméltóságú M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter Úr!

Hivatkozással Nagyméltóságod f. évi július hó 13-án megjelent 129800/943 F.M. 
számú rendeletének 7 §-ban foglaltakra, mély tisztelettel f e l m e n t é s  ir á n t  ter
jesztünk be a szombathelyi m. kir. Erdőigazgatóság útján kérelmet a hivatkozott ren
delet 2 §-nak c. pontja, illetve a mellékelt uradalmi k o r o s z t á l y -t á b l á z a t  alapján.

Előzmények:
Szükségét éreztük már f. évi június hó 17-én egy tájékoztató beadványt küldeni 

167/943 erdőhiv. szám alatt a szombathelyi m. kir. Erdőfelügyelőséghez -  kérve 
erdeink faállományainak felülvizsgálását és megállapítását mindazon nehézségeknek és 
erdőgazdasági károknak, amelyek már az 1942/43 téli termelési idényre elrendelt 
kényszertermelésekből és a felújítási hátralékokból keletkeznek. Újabb beadvánnyal 
szolgáltunk f. évi július hó 21-én 208/943 erdőhiv. sz. alatt ugyancsak erdőfelügyeleti 
hatóságainkhoz és bővebben ismertettük kérelmünk indokait.

Leginkább a kedvezőtlen korosztálytáblázat igazolja, miszerint „v á g á s r a  é r e t t  
faállomány” a rendes üzemtervi főhasználati keretben is alig van, kettős termelés 
mellett azonban a helyzet a jövőre nézve még inkább romlanék, legnagyobb aggodal
munk pedig azért áll fent, mivel vidékünkön a Maort olajvállalat különleges versenye 
folytán fennálló igen kedvezőtlen napszámviszonyok mellett a mesterséges felújításra 
előírt vágásterületeinken a felújítási hátralék nem csak az uradalom, hanem a köz 
kárára is halmozódnék.

Tekintettel arra a körülményre, hogy 1942/43 telén 20,6 kát. hold kényszerter
melést végeztünk és hivatkozva arra, miszerint már 1942 nov. hó 22-én 334/942 
erdőhiv. sz. alatt az e r d ő t ő k e  t e h e r m e n t e s í t é s é r e  felajánlottunk cca 1000 m3 
mezőgazdasági sorfát, mély tisztelettel kérjük Nagyméltóságod magas engedélyét 
ahhoz, hogy a jelzett többletek tekintetbevételével és mérlegelésével nagykanizsai hitb.
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uradalmi erdeinkben az 1943/44 termelési idényben csupán az üzemtervi eg y sz e r e s  
é v i  f a h a s z n á l a t i  mennyiség kitermelésénél maradhassunk.

a/ Egyszeres évi vágásterületünk az üzemtervi előírások szerint -  már is túlzott 
mértékben -  49,5 kát. hold.

b/ A kétszeres vágásterületbe beszámít az 1942/43 évre teljesített kényszertermelés 
20,6 kát. hold és beszámítható volna a mezőgazdasági sorfák mennyisége.

A sorfákból a késedelmes termelés folytán ugyanis ezután -  tehát már az 1943/44 
idényben -  kerül cca 200 m3 kőrisszerfa honvédelmi célokra (sí-talpak), cca 90 m3 honv. 
üzemi tölgy stb. szerfa és továbbá más tételek a közfogyasztásra, különösen a falusi 
sociálisjellegű fogyasztás céljaira.

Szerény nézetünk szerint a tiszteletteljesen ,/’ csatolt mellékelt korosztálytáblázat 
a háborús viszonyok mellett is leginkább rávilágít az erdeinkre kért kíméled szükségre 
és erre az erdőgazda felelősségével hivatkozni már most tartozunk.

Mivel közeledik az 1943/44 termelési idény és az erdőmunkások összeállítására és 
Muvez-alapon igénybevételére nézve nemsokára tervszerűen intézkednünk kell, mély 
tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, hogy miheztartás végett magas döntését közölni 
kegyeskedjék, a döntés kedvező elintézésének reményében erdőhivatalunk az évi 
egyszeres fő és mellékhasználatok keretében és a sorfák kérdésében állítja össze fater
melési programját.

Nagyméltóságú Miniszter Úrhoz,

Nagykanizsa, 1943. aug. hó 26.

legmélyebb tisztelettel alázatos szolgája
hercegi hitb. főerdőmester 

(aláírás nincs, csak a pecsét: 
„Batthyány-Strattmann hercegi erdőhivatal

Nagykanizsa”)

Melléklet: táblázat.

A levélhez készült táblázat elkallódott. Fennmaradt viszont a következő év őszéről a vá
gásterv, továbbá a hozzá fűzött magyarázat is, amelyeket itt közlünk.
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Vágástervezet
H erceg Batthyány-Strattmann hitb. uradalom erdőbirtokos nagykanizsai (Zala vm.) erdőbirtokáról
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Nagykanizsa, 1944. október hó 3-án.
Barthos Gyula 
főerdőmester



M egjegyzések  a tervezethez

1/ Az 1943/44. évi „hátralék” adatai csakis az Erdőkönyvnek lezárása, illetve 
megtárgyalása után állapíthatók meg.

Az 1943/44. évben cca 1004 m3 értékes szerfával termeltünk az előírt tűzifánál többet.
Tiszteletteljes kérelmünk, hogy az un. „hátralék” más következő és nagyarányú 

fatermelésre alkalmasabb évekre nyerjen prolongálást.
Indok: A múlt évi szerfatermelésből cca 1000 m3 szerfa ma is az erdei vágásterüle

teken visszamaradva fekszik és műszakilag minőségében romlik (vasúti rakkterületek 
elégtelensége és vasútikocsi hiány, a folyamatba tett MUVEZ-fuvarozás megfeneklése 
járőrök közreműködése ellenére.)

Az 1944/45. évi termelendő még nagyobb mennyiségű szerfának további halmozása 
újabb bajokkal és kárral járna, tehát a helyi viszonyok megfontolt és ismert körül
ményei késztetik erdőhivatalunkat k é r e l m ü n k  előterjesztésére, szíveskedjék M.Kir. 
Erdőigazgatóságunk és javaslatára a Faügyek Kormánybiztosa Öméltósága a pro
longáláshoz -  előjegyzésben tartva azt -  hozzájárulni.

A múlt és az előző években egyébként cca 1000 m3 mezőgazdasági sorfa faanyagá
nak kitermelésével is igyekeztünk az erdészeti hiányt pótolni, ugyancsak, ugyanúgy 
t e r v e z z ü k  1944/45 telén is sorfák kitermelését.

2/ A tervezett f a h a s z n á l a t i  termelés területileg nagyobb mint az üzemtervileg 
előírt terület. Indok: A félforduló szakból csupán 4 azaz négy évi előírt főhasználati 
terület áll rendelkezésre és a kijelölés a teljesítés és a felújítások érdekeinek lehető 
figyelembevételével is eszközöltetett.

3 /A z e l ő h a s z n á l a t b ó l  esedékes faanyag 1944/45 évre a 2130/1944. sz. rendelet 
alapján 1498 kát. h old  erdősü lt terület után (korosztály táblázatunk szerint) 1 m 3 ala
pon 1498 lenn e. É rvényben levő  üzem tervi előírásaink azonban csak 843 m 3-t  írnak 
elő , ezért fele lősségü n k  alapján a tervezetben  ezt a m en n yiséget vettük  fel.

Indok: Sürgőssé vált, vagy elmaradt gyérítések és tisztítások nincsenek. Hazánk 
népsűrűség tekintetében talán legsűrűbb vidékének egyikén szociális szükségből évről- 
évre, beosztással szoktuk az összes erdőrészleteket gyéríteni és tisztítani, különösen 
a határszéli szegény falusi lakosság tűzifaellátása érdekében, erősebb mértékű 
belevágás káros volna fejlődő fiatal faállományainkra.

4/ Szükséges rámutatnunk arra a már több esetben jelentett körülményre, 
miszerint érvényben levő üzemtervünk főhasználati fatömeg becslési adatai hibásak, 
illetve ellenőrzött felvételek és számadások szerint erdeifenyőnél cca 35%-al, az 
ákáczot pedig kivéve más lomb fanemű állományoknál cca 10-15%-al túlzottan 
felemelték.

5/ Egyidejűleg kérjük a zalaegerszegi 633. sz. MUVTZ par[ancsnok]ság útján -  külön 
beadvánnyal a szombathelyi m. kir. erdőigazgatósághoz -  a megkezdendő fater
meléshez szükséges legkevesebb 300 erdőmunkásnak honvédelmi igénybevételét fel
sorolt 11 nagykanizsai járásbeli községből.

6/ Tisztelettel megemlítjük, hogy erdőgazdaságunk a határsávban fekszik.

Nagykanizsa, 1944. október hó 3-án.

Teljes tisztelettel: Barthos Gyula
urad. főerdőmester
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AD. 264/1944. sz.
Nagytekintetű
M.Kir. Erdőigazgatósághoz!
Szombathely

A 242700/1944. sz. F.M. sz. rendelet 3§. 3 pontja alapján az 1943/44 évi „hátralék”- 
nak későbbi évekre elhalasztása vagy felmentése tárgyában -  szíves véleményezést 
kérve a Faforgalmi K özponthoz illetve a Faügyek K orm ánybiztosa Ö m éltóságához 
a beadványunk belső oldalain felsorolt indokok alapján.

Nagykanizsa, 1944. október hó 6-án.

Teljes tisztelettel: urad. főerdőm ester
(,aláírás nélkül, de pecsételt lapon)

Dr. Batthyány-Strattmann herceg
nagykanizsai erdöhivatala
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Ezek után került sor a Vörös Hadsereg bevonulására. Barthos elfogatásáról, megpróbál
tatásairól a lőjegyzékek vonatkozó részeiben olvashattunk. A fennmaradt levelek viszont arról 
tanúskodnak, hogy a hercegi főerdőmester továbbra sem szűnt meg az erdők megóvása érdeké
ben szót emelni.

125/1945. sz.

M. Állami Erdőfelügyelőség!
Zalaegerszeg.

Felelőségünk alapján tisztelettel bejelentjük a helyzet ismertetéseként, hogy az 
ország más részeihez képest erdeink megszakítás nélkül mai napig is még mindig had
műveleti jellegű területen feküsznek a nagykanizsai járás nyugati részében. Ebből 
következik, hogy mindennemű erdőüzemi és erdőgazdasági ténykedés rendkívüli 
nehézségekbe ütközik, amelyekkel hatóságaink is számolhatnak. A rendeletekben 
előírt határidők pl. 1945. okt. 31. fatermelési terminus megfelelő tárgyilagos és indo
kolt prolongátiót igényelne.

Katona-mentes erdőtestünk nincs, az A, B, g. o.-ban orosz katonai munkásalakula- 
tok tetszésszerinti, még főhasználatra elő nem írt tűlevelű erdőrészleteken termelnek 
luczfenyő és erdeifenyő szerfát, amely munkát nincs módunkban megakadályozni. 
A termelést követő ipari feldolgozás gyors kivitelét lehetővé teszi és megkönnyíti az 
erdeink közelében üzemben tartott újudvari -  kámácsi -  gőzfurész.

Bejelentésünk szíves tudomásul vételét kérve,
Nagykanizsa, 1945. júl. hó 2-án.

Teljes tisztelettel: Barthos Gyula
Batthyány-Strattmann Herceg Erdőhivatal

Nagykanizsa 
urad. főerdőmester

Ez utóbbi jelentés aztán eljutott az Iparügyi Minisztériumba, ahol „komolyan vették”, 
s még hittek abban, hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság segít megfékezni a Vörös Hadsereg 
jogosulatlan fakitermelését. A következő levélmásolat erről tanúskodik.

Másolat hivatalos használatra.

Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyar Iparügyi Miniszter
Gazdasági Csoportja, 69.203/V/3.SZ.

Budapest 1945-
Stefánia-út. 32.

A Batthyány-Strattmann Herceg Erdőhivatalnak (Nagykanizsa, Zala vármegye) 
Iparügyi Miniszteri Biztosához ad. 145/1945. intézett jelentése szerint a megszálló 
Vörös Hadsereg ottani alakulatai rendszertelen fatermelésbe kezdtek és olyan 
állományokat pusztítanak ki, melynek 85%-a lenne alkalmas épületfára és egyéb ipari 
célokra. Ezen fahasználatok már túlhaladják a normális és rendkívüli üzemtervekben 
előírt mennyiséget, sőt évekre kihatólag igénybe veszi az erdőknek azt az állományát, 
amely a fontos ipari célra szolgáló szerfát adná.
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A Vörös Hadsereg alakulatai sem a Szövetséges Ellenőrző Bizottság engedélyező 
iratát nem mutatják be, sem az elvitt faanyagról elismerő átvételi iratot nem haj
landók adni.

Az előadottak alapján felkérem t. Bizottságot az ügy kivizsgálására és odahatni, 
hogy az erdők ily mérvű irtása megszűnjön, mivel az ország újjáépítése amúgy is nél
külözi az ahhoz szükséges mennyiségű szerfát.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 4-én.

A miniszter rendeletéből:

A hivatalos másolat hiteléül:

Tudomásulvétel végett megküldöm.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 4-én.
A miniszter rendeletéből: Gál László s.k. miniszteri osztályfőnök,

A kiadmány hiteléül: Kiss L. s.k.
miniszteri s.h. igazgató h. P.H.

Ugyanakkor* a katonaság mellett a lakosság is nekiesett az erdőknek, s azt „bitang [értsd: 
uratlan] jószág” módjára pusztította. A zalaegerszegi erdőfelügyelőség tudomására jutott, 
hogy a „szepetneki fóldmíves gazdák szekérszámra hordják a lopott fá t az uradalom szepet- 
nek-bajcsai erdejéből” A felügyelőség ebben az ügyben augusztus közepén írt az uradalmi 
erdohivatalnak, ahol azonban szinte semmilyen eszköz nem állt a személyzet rendelkezésére, 
hogy a lopásokat (erdei kihágásokat) megakadályozzák.

Lássuk azonban tovább az eseményeket!

1945. IX. 8. Hg. Batthyány-Strattmann László erdőbirtokát állami tulajdonba 
veszik. Átadó: Barthos Gyula hercegi főerdőmester, átvevő: Kassay F. László magyar 
állami erdőmérnök. Barthos Gyula elmondja, hogy 1944. XII. hó óta az erdőbirtok 
katonai megszállás alatt áll. 1945. V. hó. óta az átadó és az átvevő nem tudta 
megközelíteni az erdő nagy részét. Barthos Gyula észrevétele: mintaszerűnek tartja az 
erdőket. A 700 erdőrész minden sarka olajfestékkel lefestve, 66 km határárok a birtok
szélén, műtárgyak jó karban.66

Mindezek ellenére az erdőbirtokra nehezedő rendkívüli fahasználati igények továbbra sem 
szűntek meg. A volt hercegi főerdőmester legfeljebb csak mérsékelni tudta a kárt, de megaka
dályozni nem.

Gál László s.k. 
miniszteri osztályfőnök

Kiss L. s.k. 
miniszteri s.h. igazgató h. P.H. 
Batthyány-Strattmann Herceg 

Magyar Iparügyi miniszter 
Erdőhivatala, Nagykanizsa. 

69.203/V/3.sz. 1945
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ad. 211/1945.SZ.

M.Á11. Erdőigazgatóság! 
Zalaegerszeg

Hivatkozással 332/1945. eig. sz. leiratára, tisztelettel bejelentjük, hogy vágásáthe
lyezést kellett alkalmaznunk abból a célból, miszerint a 010665 tábori sz. orosz katonai 
alakulat részére kívánsága szerint kimondottan tűzifát szolgáltató vágásterületet 
bocsájthassunk [így] az alakulat rendelkezésére.

Megkímélendő szerfát szolgáltató szálerdő és ákác sarjerdő előírt főhasználati erdő
részleteinket, a katonai fahasználat céljaira kikerestük

D.g.o. 3 l/a erdőrészletet 2,2 k.hold és
30/a erdőrészletből 6,0 k.hold
összesen: 8,2 k.hold
vágásterületet 53 és 58 éves korral tölgy 0,4, bükk 0,2, gyertyán 0,4 csoportos ele- 

gyüléssel 3/4 sarj eredettel 0,8 sűrűséggel.
Tisztelettel kérjük a szükségszerű vágásáthelyezésnek szíves jóváhagyását. A vágás

terület kijelölésénél közreműködött erdőhivatalunkkal Zjabkin András m. áll. erdő- 
mérnök.

Ezt a rendkívüli fahasználatot elkülönítettként kezeljük és tartjuk nyilván.

Nagykanizsa, 1945. szeptember hó 20-án.

Teljes tisztelel: főerdőmester
(aláírás nélkül, de -  még! -  az uradalmi erdőhivatal pecsétjével)

A levélben hivatkoznak Zjabkin Andrásra, mint közreműködőre, mint „pozitív szerep
lőre” Ez nem lehet véletlen, mivel nevezett az oroszok tolmácsa volt, de közben -  mint 
Magyarországon élő fehér orosz -  a zalai erdészeknek dolgozott. Szakács László mutatott rá, 
hogy több erdész -  talán maga Barthos is -  éppen Zjabkin nak köszönhette, hogy (a különböző 
támadások ellenére is) kiszabadult az oroszok fogságából.

94/1945. sz.
M.Á11. Erdőigazgatóság!
Zalaegerszeg

Erdőhivatalunk (Nagykanizsa, Nyugati Erdőgondnokság) szükségesnek tartja aláb
bi időszerű h e l y z e t j e l e n t é s s e l  tájékoztatni az Erdőigazgatóságot.

Amennyiben h a t á r id ő s  jelentéseinkkel nem tudunk kellő időben adatokat szol
gáltatni, ennek az erdeink területén és környékén ez ideig is változatlanul fennálló, sőt 
naponkint romló helyi rendkívüli akadályok az okai.

604/1945. sz. katonai engedélynek elnyerése az erdőkben való szabad mozgásra 
eredménytelen maradt, írásbeli engedély birtokában is csupán elméleti értékű volna 
a kérdés, mivel erdőn lakó erdőőreink a jelentései szerint az A,B, és D. g. osztályok 
személyzete „menekülésszerűen” készül lakásait elhagyni és lehetőleg a falvakban 
meghúzódni, de nemcsak ezek a kerületek, hanem a C. és E. gazdasági osztályok szin
tén nem közelíthetők meg, fatermelés ezen okokból ugyancsak nem folytatható. A tűzifát 
1944/45 évi vágásterületeinken kitermeltük, az utolsó darabig szovjet járóművekkel
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önkényesen elhordatott. Az egyik erdőkerülőnket hajszál híján le nem lőtték. 
Dulakodások, betörések és fosztogatások napirenden vannak.

Az erdőgazdasági épületek tatarozási felvétele, 5097/1945. sz. rendeletben .előírt 
költségvetések összeállítása és egyéb kiadási felvételeket igénylő adatszolgáltatás 
nem eszközölhető. Ez a magyarázata annak, hogy 5074/1945. sz. adatszolgáltatások 
kimutatásaiban a fakitermelések adatait „bizonytalan” megjelölésekkel volt módunk 
feltüntetni.

Tisztelettel bejelentjük és egyúttal kérelemképpen terjesztjük elő, miszerint az 
1944/év őszén összeállított és természetben 94,8 kát. hold 1944/45 évi eredeti 
főhasználati területeket házi mellékhasználatok alapján vágásáthelyezések útján 
módosítani voltunk kénytelenek, tisztelettel kérve, hogy házi mellékhasználatok 
hiányában a módosuló főhasználati megváltást szenvedő birtokost megillető főhaszná
latoknak legyenek tekinthetők.

A nagykanizsai rendőrkapitányság és járásbíróság büntető bíróságoknál folyamat
ban tett erdei kihágások fatételei ipari fában és tűzifában mind az 1944/45. évi 
főhasználati fahozamterületről származnak. A károsítások után incassóra várt pénz
összegekkel [?] értékében csökkenően tervezzük erdőgazdasági pénztárunkat feltölteni, 
különös tekintettel a f. évi szeptember hó 7-én kelt és szept. [?] Erdőigazgatóságtól 
leküldött 83036/1945. V.3. F.M. számú rendeletre, amely a f. évi okt. 31. határidőt 
egyenlőre [így!] -  újabb kérvényünk felterjesztve -  f. évi december hó 15-ig hosszab
bította meg.

Nagykanizsa, 1945. október hó 25-én.

Teljes tisztelettel: főerdőmester.
(aláírás nélkül)

S az év végén még egy hír:

1945. XII. 9-én a közellátási kormánybiztos közli, hogy a kanizsai Batthyány- 
Strattmann herceg erdőhivatala (Barthos Gyula) megtagadta a hadikárosultaknak a fa
kiadást. Az erdőfelügyelőség a M. All. Erdőigazgatósághoz ír, hogy az a Nagykanizsai 
Ny.[ugari] All. Erdőgondnokságot a teljesítésre utasítsa.

Ehhez a híradáshoz a következőket kell tudnunk.
1945. szeptember 18-án Barthosí a Nagykanizsa Nyugati Állami Erdőgondnokság 

vezetésével vitéz Kiss Lajos zalaegerszegi erdőigazgató bízta meg. Tehát ő már decemberben 
nem uradalmi főerdőmester volt, hanem állami erdőgondnok. (Hiszen 1945. szeptember 8-án 
az uradalmi erdőket átadták az államnak!) A név- és címhasználatban azonban mindez még 
hónapokig nem érvényesült. Itt nemcsak a „hercegifőerdőmester” cím használatára gondolunk, 
hanem például az uradalmi pecsétekre is. Ebből következett aztán, hogy a panaszok általában 
a régi címre, a régi címzésnek megfelelően érkeztek, míg az új, az állami erdőgondnokság 
legfeljebb a közvetlen érintettek előtt volt ismert.

A panaszokra visszatérve pedig még utalnunk kell Barthos front utáni -  a vadászati 
jegyzeteiből idézett -  meghurcoltatására, majd a következő évi, 1946. október 4-ei »B-listázá
sára”, elbocsátására. Ezt ugyan később módosították, így Barthos majd csak 1948-ban kerül 
nyugállományba, de mégis megemlítjük a Nagykanizsa környéki erdőmémökök és a lakosság
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kapcsolatát. Ez ugyanis 1945-ben egyáltalán nem volt mellékes a fatolvajok, a feljelentések, sőt 
a különböző szolgálati beosztások elnyerése, illetve elvesztése szempontjából sem.

Szakács László adatai, továbbá Baráth László személyes, Barthos GyuláfoY hallott 
elbeszélései alapján írhatjuk, hogy Nagykanizsán sem Barthos, sem a városi erdőmester, 
Zéém ann György nem volt népszerű. Ellenük m ár a harmincas években is szinte annyi 
panasz érkezett, m in t az összes többi erdész ellen együttvéve. Barthos;z#£ a dühkitöréseit, 
a kiabálásait, netalán a beosztott erdészek tettlegességig menő inzultálását rótták fel. Hogy 
aztán ebből mennyi volt igaz, s m it tettek hozzá azok, akiket Barthos példáid erdei kihágá
son (a lakosság köréből) vagy hanyag szolgálaton (az erdőőrök, erdőszolgák közül) én, nem 
lehet tudni. 1945-ben mindenesetre eljött a „leszámolás" ideje.

r

BARTHOS GYULA
hercegi fáerdómester *

Q J d a tá /w á

c f f l c i e n i e p  ///? !/< {  > t y - Y / u z  o  ? / /  t x  t t y  e i d p m e á f e í e

i

A  korszakra vonatkozóan még egy, a községeknek juttatandó erdőkkel kapcsolatban írt 
Barthos-ZeiWeí idézünk. S  itt újra az erdők megóvását, a z erdők védelmét érhetjük tetten -  
akár a „népakarat ” ellenében is.
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96/1946. sz.
Tárgy: Homokkomárom község

elöljárósága a Batthyány-Strattmann 
László hg. tulajdonában volt 
homokkomáromi erdő 73 k. holdból 
közbirtokossági erdő létesítését kéri.

Melléklet: 2 db.
Hiv. sz.: 1185/1946. eig.
M. Áll. Erdőigazgatóság,
Zalaegerszeg

Fenti számú rendeletére és sürgetésére tisztelettel beküldjük Homokkomárom 
község elöljáróságának közbirtokossági erdő létesítésére vonatkozó kérelmét vázraj
zokkal együtt.

A rendelkezés pontjaira tisztelettel jelentjük:
a) Az erdőbirtokossági társulat létesítésének feltételei nincsenek meg. Eltekintve az 

alábbi okoktól -  új földbirtokossági társulat ezideig nem alakult. A homokkomáromi 
úrbéresek 1861. év óta rendelkeznek Magyarszerdahely község határában 32,6 kh. 
üzemtervileg és államilag kezelt erdővel. (24.980/1926/1. 4. sz. F. M.)

A kb. 220 lakosú Homokkomárom község földigénylői részére a legutóbbi földbir
tokreform 164 kh. mezőgazdasági ingatlan juttatott és osztott ki.

b) A juttatni kért erdő kihasítása erdőmegosztással jár, mivel több tagot szakítana le 
a kincstári kezelésbe került (volt hg. Batthyány Hitb.) zsigárdi A. és obornaki D. g. o. 
erdőtesteiből, tehát két erdőtestet csonkítana meg és érintené azok üzemtervi rendsze
rét és a jövőben a fahasználatok tartamosságát.

c) A juttatni kért erdők leírása:
1/sz. Templomerdő 20/a, 20/b, 2 l/a, 21/b, 21/c, 1/2, 1/3, 1/5 jelzésekkel 40,5 kát. 

hold terjedelmű, II-III. termőhelyi osztályok átlag 0,8 sűrűséggel B: 0,3, Gy: 0,4, T: 
0,3 elegyaránnyal, vágásérett állományok nincsenek, a jövőben érik el vágás
érettségüket 80 éves vágásfordulóval leendő cca 0,4 kh. főhasználati területtel évi cca 
55 m3 fatömeggel, előhasználatok nincsenek, 1,1 kh. gesztenyés és diós, valamint 6,7 
kh. legelőterület a kincstári erdőgazdaságnak, erdőüzemnek szükséges mellékhaszon
vételi tárgyai, amelyek elvesztése sérelmes volna az államerdészet gazdálkodására.

2/sz. Fenyves és Temetőerdő 19/a, 19/b, 19/c erdőrészletek 11,4 kh. területtel, leg
nagyobb részében 39 éves 1,0 sűrűségű luc és simafenyő állománnyal a történelmi 
nevezetességű szépfekvésű kegyúri templom körüli meredek lejtőkön parkszerű 
állományok. Nem vágásérettek és fahasználati üzemszünetet igényelnek, dióval 
betelepített részleteik pedig szinte kizárólagosan fűtermést biztosító kaszálói a kincs
tári erdőüzemnek. A parkerdő fahozama a jövőben is lényegtelen lesz és a terület 
véderdő jellegű, amelynek fenntartásához és gondos kezeléséhez különösen a tűlevelű 
állományokban szenvedett háborús károk folytán természetvédelmi érdekek fűződnek. 
Legközelebbi főhasználat cca 50 fahozamot biztosító erdőrészlet csupán a 19/b 0,6 
kát. hold területtel vegyes lombfanemekkel, az állomány a temető védelmére és díszí
tésére szolgál.

3/sz. Klingspiegel erdőrész 28,4 kh. terjedelmű és áll a 69 és 70. számú tagokból, 
háborús károk 70%-ban sújtották, az erdő futóhomokon áll egy évszázad óta költséges 
homokkötésekkel és tekintettel a deliblat jellegű talajkísérő flórára, felújítási kísér
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letekkel és erdővédelmi tanulmányok folytatásával. Ez az erdő a vidéknek leg
gyengébb termőhelye, legeltetésre alkalmatlan, fűtermés nincs, faállományai 0,9 
erdei feketefenyő és csupán 0,1 elegyarányban akác. Vágásérett állományok nincse
nek, fő és előhasználatok szünetelnek és fatömeg nem írható elő, további fásítások 
szükségesek.

Mindhárom juttatni kért erdőterületnek a jövőben várható fahozama Homok
komárom község szükségletének fedezésére jóformán számba sem jöhet, az erdőte
rületek kihasítása nem ok- és célszerű.

Nagykanizsa, 1946. július hó 2.-án
Barthos Gyula 
főerdőmester 

m. áll. erdőmérnök 
(A pecsétben: Nagykanizsa Nyugati All. Erdőgondnokság)

A negyvenes évek feldúlt, zavaros viszonyait elhagyva, lássuk a békésebb (?) ötvenes éveket!

Barthos Gyula az 1950-es években mindenképpen szeretett volna még egyszer Malom- 
vízre, illetve a Retyezátra eljutni. Ennek akkor rengeteg adminisztratív akadálya volt, de az 
a most közlendő dokumentumokból látnivaló, hogy ő erre az útra szakmailag is készült, s talán 
pártfogásért a legjobb helyen, az Országos Erdészeti Egyesületnél kopogtatott.

Budapest
V. Nyáry Pál -u . 9. V.i.sz.
Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége,

Barthos Gyula ny. erdőmérnök, az O.E.E. alapító tagja (Nagykanizsa, Ady Endre u.
39.) és fia: Barthos Tibor erdőmérnök, az O.E.E. tagja (Zamárdi Erdőgazdaság) 
magánutazást terveznek f. 1957. nyarán a Retyezát hegység erdőségeibe.

Tanulmány jellegű és családias utjukhoz az Egyesülettől e l ő k é s z í t ő  támogatást 
kérnek A k a p c s o l a t  e l ő z e t e s  b i z t o s í t á s a  érdekében a volt Kendeffy uradalmi 
erdők bejárására a román államerdészettől: (Erdőgondnokság Malomvíz) O c o l u l  
s i l v i c  RÁu d e  m ó r i ,  V ia  H a j e g ,  H u n e d o a r a ,  R o m á n ia .

A tervezett utazás hátterének megvilágítása és egyben igazolása érdekében Barthos 
Gyula malomvízi szolgálatáról (1906-1918) az akkoriban készített feljegyzései alapján 
egy futólagos vázlatú brosúrát állított össze (1906-1956 =50 é v e s  é v f o r u l ó r a ) a kö
vetkező témával: S z á z a d  e l e j i  v á z l a t o k  a  n a g y k i t e r j e d é s ű  t a r v á g á s o k  f e l 
ú j í t á s i  p r o b l é m á i r ó l  (K á r p á t i  e r d ő b e n  1914).

Dolgozatát kész jelenlegi utód szaktársaival akár ELŐRE is ismertetni és velük, ha 
úgy adódik, a helyszínen kartársias eszmecserébe is bocsátkozni. Reá és fiára nézve a ta
pasztalatcsere kétségtelenül nagyon tanulságos lenne.

Vájjon a leírtak szövegezése szakszerűleg és egyéb szempontok figyelembevételével 
helytálló-e és mennyiben szorul megfelelő korrektúrára, az a figyelmen kívül nem 
hagyható körülmény indokolja Barthos Gyulának tisztelettel előterjesztett azon 
kérelmét: szíveskedjék Egyesületünk Elnöksége a dolgozatot belátása szerint kijelölt, 
ill. felkért egyesületi ill. szerkesztő bizottsági (ráérős idővel rendelkező) taggal felül- 
bíráltatni és vagy véleményezni, akár szükségtelennek, vagy tárgytalannak jelölni meg.
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A dolgozathoz Rövid Kivonatot és Tartalomjegyzéket mellékel.
A brosúrával az Egyesület tetszése szerint rendelkezhetik.

Nagykanizsa, 1957. február 7.
Ady E.u. 39.sz.

Tisztelettel: (Barthos Gyula)
Melléklet:
Rövid kivonat.

Barthos Gyula mint urad. főerdész 12 évi szolgálatot töltött el a Kendeffy urada
lomban Malónvízen, Hunyad-megyében. Szolgálatának az első világháború vetett 
véget. Fia: Barthos Tibor erdőmérnök (Zamárdi) is Malomvízen született. Távozásuk 
óta 38. év telt el anélkül, hogy az emlékezetes retyezáti erdőségeket felkereshették, 
vagy róluk bármi keveset is megtudhattak volna.

Amennyiben általában a viszonyok és anyagi körülményeik meg fogják engedni, pár 
napi turista jellegű bejárást terveznének azokban az erdőkben, amelyek állományainak 
drasztikus vállalati letárolása annyira leverően hatott a fiatal erdőtisztre, ahogyan 
ennek érzelmes szavakkal kifejezést is ad dolgozatában. Ebből a szempontból tárgyalja
-  legtöbb helyen párbeszéd formájában -  az előtte akkoriban felhalmozódó súlyos 
problémákat: a túl nagy kiterjedésű tarvágásokat, a fapazarlás szertelen mértékét és 
a kitakarítatlanul visszamaradó elgyomosodott vágásterületeken megkísérelt felújítási 
módszereket.

Az erdők bejárása az összehasonlítások révén sok tanulságot eredményezne szá
mukra. Mindamellett, hogy magashegységi lucfenyő erdőgazdaságunk nincs, a felso
rolt problémák egyike-másika hazai szempontokra is vonatkoztatható lehet.

A szövegezés talán túllépte a kívánatosnak előre felállított keretet annak ellenére, 
hogy a leíró iparkodott a felmerülő sok kérdésben mértéktartó maradni.

A dolgozat elejére mellékelt Tartalom tételei átnézetet nyújtanak a vezető téma 
elágazó részleteiről.

Nagykanizsa, 1957. február 7.
(Barthos Gyula)



Tartalom

A Déli Kárpátok lábainál 1914.
A Hegység bejáratánál 
Erdei szálláson
Az erdőgazdaság két vezér problémája 
Uralkodó fafaj: a lucfenyő 
A korra jellemző faüzletek 
A fakitermelési kötlevél 
Erdei tőárak 
Nyári fadöntés 
Döntés, tuskómagasság 
Usztatási túlméret 
Fapazarlás számokban 
A gömbfa felvételezése 
Közelítésre szolgáló berendezések 
A selejt minősítése 
A fennakadt fa sorsa 
A kockázatos faúsztatás 
A zárt lucfenyvesek talajszintje 
A nagyhatalmú gyomosság 
Várható-e természetes felújulás?
Kárpáti csemetekertben
Munkaerő a felújításokhoz
Tépelődés az erdőtörvény körül
A körülgyűrűzés alkalmazásának kérdése
Magárahagyott vágásterületek
A véderdők kijelölése
Havasi legelőn
Kultúra a vadonban
Törpefenyő cserjések problémái
Kitakarítatlan vágások felégetése
Vágástakarítás és legeltetés
Magvetési kísérlet
Ültetések sorrendje
Kopárfásítás
Fejsze helyett kapa
Tűzvédelem az erdőben
Az üzemterv -  a törvény őre
Az erdész nem személyt szolgál
Erdőfejlesztési tervek
Az iparosodás vonatkozásai az erdőgazdaságra 
Birtokpolitikai tervek a közeli láthatáron 
Aratásnak tekinthető-e a fatermelés?
Tapasztalatok szerzése
Alapvető eltérések a magashegységi erdővidékek között 
Kitör a háború (1914.)

152



Eltávozva a Retyezátról 
40 év elmúltával
A termőhelyi lucfenyvesek problémái a jelen szemléletével (1956.)
A fapazarlásról általában 
Az egészséges faállomány

A dolgozat egy változatát a IV. főfejezetben megjelentettük, de lássuk, m i is lett a sorsa 
ennek az ötletnek:

Országos Erdészeti Egyesület 
Péchyné KartáTsnő 
Budapest.

Nagyságos Asszonyom! Szíves Elnézését kérem  a szükségszülte háborgatásért. 
Tisztelettel érdeklődöm folyó évi febr. hetedikén (7)-én az O.E.E. elnökségéhez beter

jesztett beadványom (tervezett romániai út, hozzá dolgozat mellékelve) kilátásai iránt.
Tisztában vagyok az összes nehézséggel, amelyek főképpen újabban fennállanak a ter

vezett tanulmányút kérdései körül. A célhozvezető ú t is többféle lehet, feltéve hogy 
egyáltalában fog-e menni. Ajánlaná-e Nagyságod, hogy érdem ileg Keresztesi Béla 
főigazgató h. kartárshoz is forduljak a kért és szükséges erkölcsi (elvi) tám ogatás érde
kében? Bővebben irtam  erről a dolgozat előiratában.

Egy rövid lapon küldött szives értesítés m ár is m egkönnyítené további lépéseimet, 
egyébként Kedves K artársnő elbírálását és vélem ényét tartom  a leghelyesebbnek.

Nagykanizsa, 1957. április 16. 
Ady Endre - u. 39.

Szívélyes üdvözletekkel
kezeit csókolja: (Barthos Gyula)
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Barthos Gyula Országos Erdészeti Egyesület
ny. erdőmérnök, Budapest, V.,
Nagykanizsa Nyáry Pál u. g.V.em. i.
Ady E. u. 39. Tel: 187-549
117/1957. szám

Értesítjük t. Tagtársunkat, hogy a „Századeleji vázlatok a nagykiterjedésű tarvágá
sok felújítási problémáiról” áttanulmányoztuk s alkalmasnak tartjuk arra, hogy az ott 
felvetett kérdéseket a helyszínen a román szaktársakkal megvitassák. Egyesületünk elő 
kívánja segíteni t. Tagtársunk tervezett utazásait, ezért a másolatban csatolt levelet 
küldtük a román Erdészeti Egyesületnek. Amint a válasz onnan megérkezik, annak tar
talmáról azonnal tájékoztatni fogjuk.

Budapest, 1957. május 6.

Az Országos Erdészeti Egyesület nevében: (Fekete Gyula)
főtitkárhelyettes

Melléklet: 1 db.
A késedelmes válaszért elnézését kérjük, de konkrétan akartuk megválaszolni kérését.

szívélyes üdvözlettel: Pécsi Dezsőné

Catre Országos Erdészeti Egyesület
Asocietatea Stiintifica a Inginerilor Budapest V.,
si Technicienilor Nyáry Pál u. 9. V. em. i.
Bucuresti Tel: 187-549
Str. Joan Ghica No. 3. Raion 117/1957 szám 
Tudor Vladimirescu

Barthos Gyula ny. erdőmémök, Egyesületünk alapító tagja 1906-tól 1918-ig a volt 
Kendeffy-féle uradalom erdőgondnokságában teljesített szolgálatot, amely erdőket most 
a román Ocolul silvic Rau de móri, Via Hateg, Hunedoara, Románia kezeli. Barthos Gyula 
szaktársunk említett működése arra az időre esik, amikor a fakitermelő vállalatok nagykiter
jedésű tarvágásokat alkalmaztak és az erdőgondnok igen nehéz felújítási problémákkal állott 
szemben. Barthos Gyula szaktársunk a felújítás és az állományápolás egyes egyéni megoldá
sait az ottani működése alatt a gyakorlatban nagyrészt be is vezette. Most 50 év elmúltával 
„Századeleji vázlatok a nagykiterjedésű tarvágások felújítási problémáiról” című tanul
mányában leírta azokat az elgondolásait, amelyek ezeknek a kérdéseknek a megoldását céloz
zák Egyben igen tanulságosnak tartaná, ha fél évszázad elteltével fiával együtt, aki szintén 
erdőmémök, ismét bejárhatná a volt működési területének azokat a részeit, ahol a felújítá
sokat és az állománynevelést végezte. Ezért azzal a kéréssel fordult Egyesületünkhöz, hogy 
ezen tanulmányjellegű utjükhöz nyújtsunk előkészítő támogatást oly módon, hogy a román 
Társegyesület segítségével tegyük lehetővé ennek az erdőbejárásnak a megvalósítását.

A dolgozatot áttanulmányoztuk és a benne felvetett kérdéseket elsősorban a román 
erdőművelés szempontjából igen figyelemreméltónak találjuk. Úgy gondoljuk, hogy a román 
szaktársak szempontjából is érdekes és hasznos volna, ha Barthos szaktárs elgondolásainak 
értékelésében és a tanulságok levonásában részt vennének. Kérjük szíves mielőbbi válaszukat 
arra nézve, hogy Barthos Gyula és Barthos Tibor erdőmémökök az év nyarára tervezett beu
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tazásához és az említett erdőkben tervezett bejárás és tanulmány megvalósításához a t  
Társegyesület tudna-e erkölcsi támogatást nyújtani. Ezt elsősorban a beutazási vízum meg
szerzéséhez gondolnánk felhasználni, ezért egyetértésük esetén ilyenértelmű válaszukat kérjük

A román erdőgazdaság jelenlegi vezető szakemberein kívül javasolnánk a bejáráson 
és értékelésen való részvételre az egyesület ottani körzetének néhány képviselőjét is 
bekapcsolni. A tapasztalatcsere tanulságait, annak értékelését mind a román, mind a ma
gyar szaklapokban vagy esetleg külön előadásokon is ismertetni lehetne.

Egyben kifejezzük azt a reményünket, hogy levelünk nyomán kialakulhatna a román 
és a magyar társegyesület között olyan szorosabb kapcsolat, amelyben lehetőség nyíl
na a két ország erdészeti viszonyainak kölcsönös tanulmányozása céljából az egyesüle
tek rendezésében szélesebbkörű tapasztalatcserék megszervezése is.

Szíves válaszukat kérjük.
Az Országos Erdészeti Egyesület nevében
Budapest, 1957. május 6.

kollegiális üdvözlettel: Kutasy Viktor s.k.
főtitkár

A román félnek az 1957-ben elküldött OEE-levélre vonatkozó válaszát nem ismerjük. 
Feltételezzük, hogy Barthos dolgozatát mind az OEE-ben, mind a román egyesületben 
elolvasták, mert amikor a kutatás témája újult erővel vetődött fel, 1962-ben, egy levéltöredék 
utal a „románság érzékenységére

Nem hinném, hogy a múltból kiragadott egy sajátságos részlegnek leírásánál talán 
sértés érhette volna a románság érzékenységét. Aminő értéknek az örökébe lépett, az 
olyan volt, amilyennek vázoltam. Utólag annyiról hallottam: a vízi úsztatás helyébe a gép
kocsi szállítás lépett, tehát a helységből kivezető két fővölgyben megfelelő stabil utak 
épültek, - a fatermelés a bükkös állományra terjed ki, a régi fenyő fűrészek megszűntek, 
-azÁllami Erdészet malomvízi erdőgondnoksága vízi-energia utján villanyáramot élvez,
-  a község fejlesztés során rendszeres busz-járat köti össze a lakosságot a külső világgal,
-  Hátszeg közelében Lengyelországból származó bölény kísérleti park létesült volna.

Nem kívántam a 96 oldalra kiterjedő kézirat szövegét azokkal a kiegészítő betétekkel sza
porítani, amelyeket a tárgyhoz tartozó magyarázat szempontjából állítottam össze. (Külön 
csomagolásban visszatartva) Ezek a pódások az erdei üzemnél előforduló váradan veszé
lyekről, az előrelátó gondosságnak fokozottabb szükségéről, az alkohol fogyasztás hatásáról, 
a műszaki kitűzések nehézségeiről szólnak, tehát vetületei annak a küzdelmes erdészéletnek 
(ez a vezető téma), amiben egyformán volt része a fizikai és szellemi dolgozónak.

A párbeszéd alakjában folyamatos vázlatok összességükben valamiféle korszaki 
„tényregény” elbeszélésre mutatnak, ami erdészolvasó számára egyrészről emlékeztető 
és némileg tanulságos is lehetne. Tisztában vagyok azzal is, hogy a kéziratnak esetleg 
szóba jöhető átdolgozását mellettem hivatottabb személyek végezhetnék el.

1962. január hó.

Barthos Gyula

A romániai utazás végül is 1962-ben létrejött, miként arról a későbbiekben többször 
is szó fog esni.
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MADÁRTANI TÉMÁJÚ LEVELEK

Barthos hagyatékában ehhez a tém ához kapcsolódóan maradt fen n  a legtöbb levél 
Legelőször a Magyar Ornitológiai (Ornithológusok) Szövetség(e) (MOSZ) és annak 

lapja, a „Kócsag” tervezett megjelenésével kapcsolatban a Csörgey Titusz tói kapott levél 
másolatát közöljük.

Nagyságos Barthos Gyula úrnak 
hercegi urad. erdőmester 
Nagykanizsa 
Fő ú t 5.SZ.

Budapest, 1927. május 8-án.

Kedves Barátom!

Tüdőhuruttól dögrováson, jártányi erőm végén lévén, csak röviden felelek ma 
érkezett fontos kérdéseire.

Mindenekelőtt: ha csak bírok, elmegyek a kaposvári gyűlésre, betegség esetén Vasvári 
dr.-ral képviseltetem az intézetet. Továbbá: a kritikát nagyon kívánatosnak tartom, de ezt 
én nem végezhetem, sem hivatali megbízottam, hanem legcélszerűbben Ön és barátai.

ad 1) A szövetség neve sajnos már bajosan volna megváltoztatható, mert az alapsza
bályok a MOSZ névvel vannak jóváhagyva.

ad 2) Még a Kócsag kettős nyelvűsége is felesleges és hátrányos, mert hiszen a szö
vetség legtöbb feladata a m a g y a r  t á r s a d a l o m n a k  a madártanba való bevezetése, 
a hazánkban már évtizedek alatt kitermelt tudományos és gazdasági ismeretek alapján.

ad 3) A lapnak első sorban népszerűsítőnek kellene lennie, hogy említett nevelő 
hivatásának széles körben megfelelhessen; emellett azonban hozhatna a haladottabbak 
számára is e[lmélet]-i cikket. Fő az, hogy megfelelő szellemi táplálékkal az érdeklődést 
állandósítsa s ezzel a minden egyesülés megölőjét, az ellanyhulást megakadályozza. Ez 
a lap mai iránya mellett azonban nem remélhető.

Ozv. Külley Jánosné kívánságát nagyon méltányosnak tartjuk, teljesítjük e hónapban.

Szeretettel üdvözli híve Csörgey Titus

A levélben jelzett szövetség egyébként megalakult, majd pedig a „Kócsag” is rendszeresen 
megjelent.61

Barthos életének nagy utazását az Északi-fok madárhegyeinek felkeresése jelentette. 
A z útról készített könyvet az Országos Erdészeti Egyesület adta ki, s a műben Barthos leírta 
az út ötletét, anyagi fedezetének előteremtését stb. *

Barthos a könyvet több helyre elküldte, s a köszönő\ reagáló leveleket elrakta. (Mi, mai 
szerzők egy kicsit irigykedve gondolunk arra, hogy akkor még a küldött tiszteletpéldányokat 
a címzettek nemcsak megköszönték, hanem néhány szóban méltatták is...) Mielőtt ezekből 
idéznénk, hadd közöljük itt az említett út lőjegyzékét is -  mintegy a könyv kiegészítéseképpen.

*  Lásd a 174. bibliográfiai tételt.

Magyar Madártani Intézet 
Budapest II.,
Hermán Ottó ú t 
(ezelőtt Debrői út) 15.SZ.

156



1937. július 29. csütörtök, délután
Norvégia, Lyngen-jjord E. sz. 69° 30’
• viharsirály (Larus canus) 2 reptében kajakból 

(Sturmmöwe)
• héringsirály (Larus fuscus) 1 reptében kajakból 

(Heringsmöwe)
• csigaforgató (Haematopus 2 futtában kajakról, szigeten 

ostralegus) (Austernfischer)
• héringsirály (Larus fuscus) 2 reptében szigeten 

(Heringsmöwe)
(Nordcapi-utam, II. vadászat, I. Hammerfest, sikertelen)
Hammerless 12-es (Pieper), 8-as söréttel.

Könyvéből aztán megtudhatjuk, hogy az első\ a Hammerfest előtti öbölben végzett siker
telen” vadászata -  feltehetően július 21-én vagy 28-án -  dolmányos sirályra (Larus marinus) 
történt. A z egyetlen észlelt példányt azonban -  miként írja - „bármennyire igyekeztem ladik
kal megközelíteni, elejtése nem sikerült. ”

A harmadik norvégiai vadászatának lőjegyzéke pedig a következőket tartalmazza:

1937. augusztus 1. vasárnap, délután
Norvégia} Geiranger-fjord (Merők), „Hétnővér”-vízesésnél E. sz. 62° 10’
• viharsirály (Larus canus) 1 reptében
• ezüstsirály (L. argentatus) 1 juv. reptében
• viharsirály (L. canus) 1 juv. reptében kajakról
(Nordcapi-utam, IILvadászat.)
[Hammerless 12-es (Pieper), 8-as söréttel.]

S most következzenek időrendben a köszönő\ értékelő levelek!

Kedves Barátom!
Engedd meg, hogy a „Nordcapi utam” c. munkádhoz A l e g ő s z i n t é b b  s z e r e n - 

CSEKÍv á n a t a im a t  f e j e z z e m  KI. Azonban engedd meg, ha a könyv bevezetésében 
mondottakhoz néhány megjegyzést fűzök. Úgy látszik elkerülte szíves figyelmedet, 
hogy 1930-ban a norvég földművelésügyi minisztérium meghívására tanársegédem 
Held Károly, aki szintén okleveles erdőmérnök volt, és Dr. Varga Lajos egyetemi 
magántanár kíséretében majdnem három hónapot töltöttem Eszak-Norvégiában, 
mégpedig mint Nyugaton, mint Délen, mint Keleten. Akkor dolgoztuk fel Európa 
legészakibb erdőségeinek szociológiai viszonyait és a Nordcapnál jóval ismeretlenebb 
vidékeket is bejártam. E munkának az eredményeit a Magyar Tudományos Akadémia 
adta ki a folyóiratában, de megjelent részletesen a norvég Erdészeti Kísérleti Állomás 
folyóiratában is, magyar nyelven pedig Bencze Pál szerkesztésében annak idején meg
jelent „Erdőgazdasági Szemlében” két közleményben is ismertettük.

Bocsáss meg tehát, ha szíves figyelmedet arra a körülményre felhívom, hogy Norvégia 
északnyugati partvidékein n e m  T e  v o l t á l  a z  e l s ő  m a g y a r  e r d ő m é r n ö k , h a n e m  
s o r r e n d b e n  a  h a r m a d i k . Nagyon sajnálom, hogy különlenyomatokat erről a mun
kámról nem tudok küldeni, de sajnos ezek elfogytak. Az E r d ő g a z d a s á g i  Sz e m l é b e n  
a z o n b a n  m e g t a l á l o d  ő k e t . Szíves figyelmedet még arra a körülményre is felhívom,
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hogy ezen expedíció során állapítottuk meg a legészakibb államok legészakibb erdeinek, a 
norvég-lappföldi erdőknek erdei típusait és ezt követőleg Finnország legészakibb 
partvidékeit is feldolgoztuk.

Nagyon kérlek, levelemet és ezt a közlésemet ne értsd semmi vonatkozásban félre. 
Ezért tehát tekintsd ezt teljesen s z e m é l y e s  j ó b a r á t i  k ö z l é s n e k  és tekints el attól, 
hogy esetleg a könyved bevezetésében mondottakat bármi formában is nyilvánosan 
helyreigazítsd. Ká r  l e n n e  e z t  a  s z é p  m u n k á t , a m e l y n e k  m i n d e n  s o r á t  é l v e z e t 
t e l  o l v a s t a m , és amely sok kedves emléket ébresztett bennem, egy ilyen, véleményem 
szerint másodrendű személyes üggyel komplikálni. Célom mindössze az volt, hogy Téged 
a dolgok valódi állásáról személyileg felvilágosítsalak.

A nyilvánosságra való hozatalra annál kevésbé van szükség, mert ennek az útnak 
a részletes leírását, amint már említettem, két helyen is közöltük, a tudományos részét 
pedig a norvég Erdészeti Kísérleti Állomás folyóirata hozta minden részletével nyil
vánosságra. Erről tehát úgy itthon, mint külföldön mindazoknak, akiket ez a kérdés 
közelebbről foglalkoztat tudomásuk volt és tudomásuk van.

Könyvedhez egyébbként ismételten gratulálok és maradtam a legszívélyesebb 
kartársi üdvözletekkel

Sopron, 1942. január hó 20.-án.
őszinte igaz híved: Dr. Fehér Dániel

Kedves Gyulám! Balatongyörök 1942 . jan. 28-án.

Hálásan köszönöm szíves figyelmedet. „Nordcapi Utam” című könyved hoz- 
zámjuttatásával kettős örömet szereztél nekem. Mivel legutóbbi levelemre választ nem 
kaptam, azt hittem neheztelsz rám, bár tudtommal erre okot nem szolgáltattam, ez 
a feltevésem tehát megdőlt, ez az egyik öröm, a másik pedig maga az útleírás. 
Valamikor olyan áhítattal olvastam a vadász lapokat, hogy az első betűtől az utolsóig 
semmit sem hagytam olvasatlanul. Ilyen lesz a Te útleírásod is.

Szegény bold.jogult] Maderspach könyvét „Az Oláhok Vérnyomában A Fekete 
Tengerig” már többször végig olvastam. Nem volt szerencsém Őt ismerni, de a mit 
Róla Tőled hallottam, annyira felcsigázta óhajomat, igen szerettem volna Vele az élet
ben, ha csak egyszer is találkozni, mi egyszer majdnem sikerült, mikor Hozzád 
ígérkezett szalonka vadászatra. Sajnos a jó Isten máskép[p] rendelte! Talán majd 
odafenn a széles vadászmezőkön beteljesedik vágyam.

A „Nimród Vadászlap” hozta arcképét, mi nekem némi csalódást okozott, mert 
én Őt kemény arcvonású, vad morc kinézésű egyénnek tartottam, a fénykép pedig 
inkább egy jóságos arcú tudós benyomását kelti. Kár, hogy Malomvízen vendégsze
rető házadban történt megszállásáról emlékezve, Téged Bartos János főerdésznek 
említ.

Könyvedbe már néhány helyen belepillantottam, oly formán mint a Kártyázó 
mikor gusztál! [...]

Szívből gratulálok a nagy szerencséhez, mely Téged 1937 évi aug. hó 1-én a 
Pyrrhocorax Norvégiában történt észlelésével ért. Te vagy az első szakember, ki annak 
előfordulását Norvégiában -  habár nem kézzelfoghatóan -  de mégis megállapította. 
Büszke lehetsz rá!
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Később, ha majd sikerül valakinek ott havasi varjút ejteni és ezzel előfordulását 
bizonyítani, akkor fognak majd Reád hivatkozni, mint olyanra, ki már ezt 1939 aug 1-én 
megállapította.

Szerény véleményem szerint, már ezért magáért érdemes volt a nagy utat megten
ni, hisz ez a megállapítás nemcsak nevedet fogja megörökíteni, hanem arra büszke 
lehet minden magyar ember is. [...]

Hálás köszönetemet ismételve Hölgyeknek tiszteletteljes kézcsókom jelentését 
kérve, meleg szeretettel ölel

öreg barátod
Maxi

Lilkót üdvözlöm!

Bánya-, Kohó- és Erdőmérnökhallgatók 
Ifjúsági Köre
Sopron, II. Rákóczi Ferenc-utca 13.
Telefon 415.
387/1941-42.

Nagyságos
Barthos Gyula úrnak, hercegi hitb. főerdőmester 
a M. Kir. Madártani Intézet levelező tagja.
Nagykanizsa.

A Bánya-, Kohó- és Erdőmérnökhallgatók Ifjúsági Köre nevében hálás köszönetét 
mondunk hozzánk eljuttatott kedves ajándékáért: a „Nordcapi utam” c. tanulmányért. 
Köszönjük ezt a szakszempontból sokoldalú, stílusára nézve élvezetes munkát. De ezen 
túlmenően végtelen jóérzés tölti el az ifjúságot akkor, mikor egy-egy idősebb bajtársa 
visszaemlékezik ifjúsága éveire és tanújelét adja annak a szeretetnek, amely benne él 
egykori bajtársi köre iránt és annak harcos, jövőre készülő ifjúsága iránt. Kérjük, hogy 
ezt a nem múló szeretetet érezze olyan drága kincsének, mint amilyennek mi érezzük 
és a gyakorlatba kikerülő fiatal kartársait támogassa majd olyan megértéssel és szeretet
tel, mint amilyet ezzel a kedves megemlékezésével tanúsított.

Mégegyszer szívből köszönve a kedves figyelmet, 
tiszteletteljesen üdvözöljük:

Sopron, 1942. jan. 29.

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

Polgáry Sándor 
elnök.

Horváth Rudolf [?] 
titkár.
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Barthos Gyula úrnak 
here. ura4- főerdőm ester 
Nagykanizsa

Kedves Barátom!

Köszönöm  k. soraidat. Legelőbb szívből gratulálok tanulmányodhoz. Egyes részeit 
olvastam m ár és élvezem annak m inden sorát. Sok hasznos és részben még magyar 
részről fel nem  tárt megfigyelésed különösen az ornithológiai tudom ánynak értékes 
forrásmunkája lesz. -

O  Hercegségének jár az Erdészeti Lapok s tőle tudom, hogy gratulált is már tanul
mányodhoz. M indenesetre jó lenne, ha egy díszpéldányt, szerzői aláírással és az elgon
dolásod szerinti ajánló sorokkal felajánlanál O Főméltóságának. -

Szörnyű hideg időket élünk tegnapelőtt 32, tegnap 28, ma 22 fokos hidegünk volt 
óriási hófúvásokkal, így -  sajnos -  munkánk áll, mindössze csak az egyik erdőrészünkben 
fejeződött be a vágás. Tavaszra olyan torlódás jön, amilyent még eddig nem láttunk. 
M a tem ettük el Daraboshegyen Simon János kegydíjas erdőőrünket, 81 éves volt. Az úton 
kifelé olyan hófúvásokba kerültünk bele, hogy a lovak beledűltek és csak keservesen 
földeken keresztül tudtunk elmenni a tem etésre. -

Kézcsókjaim jelentésével szívélyesen üdvözöllek:

Körm end, 1942. január 29.

B A T T H Y Á N Y -S T R A T T M A N N  H E R C E G I 
E R D Ő H IV A T A L  K Ö R M E N D  

vitéz Bontay Ferenc

TISZÁNTÚLI MADÁRVÉDELMI !  VOGELSCHUTZ-VEREIN IN 
EGYESÜLET I  OST-ÜNGARN

DEBRECEN, GVADÁNYI-UT t6.

LEVELEZŐLAP.

Méltóságon
N agyságo s

B A R T H O S  Gyula 

h e rc eg i erdőm ester

NAGYKANIZSA
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Kedves Barátom! Köszönettel nyugtázom é r t é k e s  kis könyvedet. Nagyon el va
gyok most foglalva, nem messze innen egy tipikus sakált lőttek! Evvel kapcsolatban is 
sok dolgom van, levelezni, köriratokat az erdészethez stb. Lásd a legközelebbi Nim
ródban! Óriási szenzáció! Azután meg nagyapa lettem, fent voltam emiatt is Bpten. 
Van épen elég dolgom. Kis k ö n y v e d h e z  s z í v b ő l  g r a t . Kár hogy a Hjelmsöy 
madárhegyről ép ilyen hamisított képet közöltél, mert azt hiszem hogy észrevetted 
hogy az köz.[önséges] hamisítás. A sok fehér sirály csak úgy van belekarcolva a negatívba. 
Ezt a képet én ott fent szintén megvettem, de csak mint unikumot és ez ugyancsak a Bú
várban is megjelent egyízben, annak is megírtam. Persze nem fogja közölni ezt! Hogy 
szakszerűleg is megbíráljam arra sajnos sokáig nem jut időm. Úgy hogy eddig még arra 
sem volt időm, hogy átolvassam! De nincs is arra szükség, e g é s z e n  j ó l  v a n  a z  m e g 
írva, k e d v e s , é r d e k l ő d é s t  f e l k e l t ő  m ó d o n . Én az én északi utamról még mos
tanáig sem tudtam kiadni munkámat. Mindig van valami más is. Nem találnak ott még 
fekete patkányt (Mus rattus-t)? Nagyon kellene nekem, ez még hiányzik a múzeu
momban. Ha volna nagyon hálás lennék és meg is fizetném a gyűjtőnek. Fiam ott van 
most a bellyei uradalomban, majd csak elmegyek arrafelé is, akkor majd meglátogatlak.

Dfebrecen] 942 II 20.

Szívből jövő régi barátod: Dr. Nagy Jenő

VITÉZ NEMES SZÉCSY IMRE
M. KIR. VEZÉRŐRNAGY

Kedves Barátom!

Művednek részemre küldött tiszteletpéldányát a leghálásabban köszönöm. Szívből 
kívánom adjon a Gondviselés még számodra sok lehetőséget, hogy a háborús hullámok 
lecsillapultával a magyar szakirodalmat e téren érdemes munkásságoddal gyarapíthassad!

Barátsággal köszönt: v. Szécsy vőrgy.
NKanizsa, 1942. II.l.

Nagys. Barthos Gyula Úrnak
hercegi hitb. főerdőmester Úrnak
Nagykanizsa Budapest, 1942. febr. 7.

Kedves Barátom!

Nagy élvezettel olvastam nordcapi beszámolódat, a mely rendkívül sok irányú kér
désre terjed ki. Teljesen szokadan, hogy ilyen údeírás ennyi kérdést fölkaroljon. Min
denesetre g r a t u l á l o k  munkádhoz s azt hiszem hogy s z é l e s  k ö r b e n  fog nagy érdek
lődést kelteni. Nagyon köszönöm, hogy intézetünk könyvtárát g a z d a g í t o t t a d  vele.

A mi a nomenclaturát illeti -  hát az bizony hosszúéletűnek ígérkezik, különben nem 
vettem volna át a magyar madarak részére, azonban nem tudunk mást tenni, ha nem
zetközi viszonylatban helyt akarunk állani. Sok szemrehányást kaptunk „rettentően 
elavult” nomenclaturánk miatt.
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Nagyon jó volt a rövid németnyelvű kivonat hozzácsatolása is. Talán k ü l f ö l d i  
szakembereknek is küldhetnél különlenyomatot, így elsősorban Stresemannak Laub- 
mannak általában a madártani folyóiratok szerkesztőségeinek.

Jó  m u n k á t  v é g e z t é l  örülök és még egyszer gratulálok. Isten éltessen! Szere
tettel köszönt igaz nagyrabecsülő híved

Vönöczky-Schenk Jakab

Nagyságos VADÁSZÚJSÁG
Barthos Gyula szerkesztősége és kiadóhivatala
hercegi hitb. főerdőmester úrnak Budapest, VIII., Baross-utca 34.
Nagykanizsa Telefon: 133-850

Budapest, 1942. február 13.

Kedves Druszám! Engedje meg hogy így szólítsam meg mint amikor még a Retye- 
záton uralkodott, mert jól esik azokra a kedves időkre visszaemlékezni, amikor még 
a déli Kárpátok is a mieink voltak, és amikor úgy volt, hogy szíves meghívására elme
gyek a feles kecskék lelövésében segíteni. Sajnos csak szép terv maradt számomra, mert 
mindent keresztülhúztak és összedöntöttek a vad bocskorosok.

A „Nordcapi Utam” című könyvét köszönettel megkaptam; még ma este hozzáfo
gok az átélvezéséhez. Az újságban is meg fogunk róla emlékezni.

Meleg szeretettel és igaz tisztelettel régi híve

Gy.[öngyöshalászi] Takách Gyula

A kiadó, az Országos Erdészeti Egyesület 1941. évi jubileumi, 15. közgyűlésén külön is 
megemlékeztek a könyvről, amit érdemes idézni: „Az általános művelődés [ ...] -  mondta a tit
kár,; Bíró Zoltán -  ma minden téren különleges elmélyedéshez vezet, és hogy az erdő- 
mérnök feladatkörében mennyi gyönyörű kérdés vár még megoldásra, arra Barthos 
Gyula írásában nem egy komoly figyelmeztetést találunk.” Majd pedig arra tért ki, hogy 
az erdészek „ne hagyják elveszni nyomtalanul, amit évtizedeken keresztül megfigyelések
ben, tapasztalatokban, következtetésekben gyűjtöttek, mert minden adat érték és az utó
dok számára való átadása honfiúi kötelesség. Szól ez a kérelmünk Barthos Gyulának is, 
aki még sok élettani, vadászati és természetvédelmi beszámolóval adósunk.”68

Barthos aztán ennek, az OEE közgyűlésén is elhangzott elvárásnak igyekezett megfelelni
-  s talán tényleg ő vette a legkomolyabban, hogy az erdészek tudását, tapasztalatát nem szabad 
veszni hagyni.

1945 után Barthos legelőször a Madártani Intézettel, illetve az Aquilával újította fel 
a kapcsolatait, és végig megmaradt az egyik leghűségesebb levelezőjüknek. Ebből az időszakból 
csak egy, neki szóló levelet idézünk, amelyben az általunk közölt „Népies madárnevek”-e£ 
Keve András nyugtázza:
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Barthos Gyula erdőmérnök
Nagykanizsa
Ady Endre u. 39.

Madártani Intézet 
Budapest-Városliget 
Mezőgazdasági Múzeum

Budapest, XII. 21.

Kedves Gyula Bátyám, leveledet és kéziratodat köszönettel nyugtázzuk, az utóbbit 
már át is küldtük Beke Ödönnek, aki külön is nyugtázni fogja. írásod miatt semmiféle 
kimentésre sincs szükséged, mert olyan kitűnően olvasható.

Előző leveled sajnos nem került kezembe. Kérlek a kis cikkeidet egész sürgősen 
küldeni, mert az Aquila voltaképpen le van zárva. Nagyobb cikked ebbe a kötetbe már 
nem fér bele, de ha Neked mindegy hogy otthon vagy itt fekszik kéziratod egy példá
nya, akkor légy szíves azt mielőbb küldeni szintén, mert akkor nem fordulhat elő ilyen 
eset, hogy kimarad. Bár nagy küzdelem lesz az új Aquila! A kéziratod 7-ik oldalára 
választ Beke adhat csak. Az új Aquila-ban lesz egy cikk, mely Téged különösen érde
kelni fog. Adatok az erdő madárpopulációjának funkciójához a biocenológia és erdő
gazdaság szempontjából. Szerzője Francisek J. Turcek /= Turcsek Ferenc/ a szlovák 
vadbiológiai intézet vezetője Selmecen. Egészen modem biocoenotikus a Nice és Palmgrex 
iskolák alapján.

Békés boldog ünnepeket és eredménydús új esztendőt kívánunk szívből Mindnyájan, 
meleg szeretettel és tisztelettel,

Keve Bandi

Az Aquila háború utáni újraindítása tényleg „nagy küzdelem” volt, mivel az intézet 
gyűjteményei, könyv- és folyóirat-állománya teljesen elpusztult. A z említett Turcek-tanul- 
mány (Adatok az erdő madárpopulációjának funkciójához a biocönológia és erdőgaz
daság szempontjából. Aquila 1948-51. 53-13. old.), majd pedig Barthos kisebb közlései viszont 
megjelentek. A továbbiakban néhány, az Aquilának elküldött, ott nyomdafestéket nem látott 
levelét, közleményét adjuk közre.

Gy u r g y a l a g  m i n t  ú j  f é s z k e l ő  D é l -Z a l á b a n

A gyurgyalag, mint fészkelő Dél-Zala és a szomszédos Dél-Somogy területén ezideig 
nem volt ismeretes. A nagykanizsai tájegység területén például félévszázad folyamán 
csak 3 esetben volt alkalmam, akkor is a magas légűrben repülőket megfigyelnem. 
Mindamellett, hogy számos helyen működnek állandó és vándor méhészetek, a szép 
madarat a méhészek nem ismerik.

Az észlelési adatokat fel is jegyeztem: 1950 és 1952 nyara, 1954. júl. 17. A 3-as és 
5-ösével repülő madarak szólamukkal hívták fel figyelmemet. Annál meglepőbb volt az 
1955 május közepén érkezett hír, hogy a gyurgyalagok a nagykanizsai Gördövény 
erdőben fészkelésbe kezdtek. Ott évtizedek óta áll üzemben egy homokbánya, a tere
pet azonban a gyurgyalag csak legutóbb találta alkalmasnak a fészkelésre.

Az történt ugyanis, hogy a homok racionálisabb termelésének érdekében a rendszerte
len felszíni bányászásról áttértek a bánya függőleges falazatú kiképzésére. Mihelyt a legma
gasabb homokfal elérte a 1-8 m magasságot, a madarak közel egymáshoz 4 üreget készítet
tek a falazat felső peremén. Időközben 2 üreg beomlott és eltemette a tojások nagyobb 
részét is. Az épségben megmaradt 2 üregben tovább folyt a költés.
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(Hír jött arról is, hogy néhány gyurgyalag a gördövényi letelepedéssel egyidejűleg 
a távolabbra eső honvédségi lövölde földből épített golyófogójának (!) függőleges 
falazatán szintén fészkelésbe kezdett. A golyófogó tömör teste már a századforduló 
éveiben épült, de gyurgyalag mostanáig nem kereste fel.

A különös érdekességű ponton, mivel lezártsága miatt nem közelíthető meg, 
sajnálatomra nem tarthattam szemlét. Érdemes megemlítésre, hogy a golyófogó köze
lében a fáslegelőn jelentősebb méhésztanya van.)

Hasonlóan új letelepedés történt Galambok községnek az újonnan (1954) épített 7. sz. 
műút földhányásos rézsűjén. Ott 2 gyurgyalag pár fogott hozzá a fészkeléshez.

Nagykanizsa, 1955. szeptember 7.

Barthos Gyula

V a l a m i t  a z  a b n o r m i s  1958. t a v a s z b ó l

Mezei pacsirtából gyakrabban szokott áttelelő maradni Nagykanizsa határában. A mos
tani télen áttelelőt nem figyeltem meg és a március hetedikén elsőben észlelt 8-10-es 
csapatot érkezőként vettem számba. A kis csapat még március 25-én is együtt van, 
kivéve egy párt, az már külön elhelyezkedett a mezőn, de se nem dalol, se fel nem száll. 
Ezért tartom érdekesnek egy lelkes természetjáró ismerősömtől most érkezett leve
lében közölteket.

„A németországi Frankenhausen (Sachsen-Anhalt) környékén kirándulás közben 
február 21 és 23-án legnagyobb örömünkre sikerült mezei pacsirtát dalolni hallanunk 
(még csak előgyakorlat). Ide tehát idejében érkeztek meg! Nagyon kíváncsi vagyok, 
hogy mikor érkeztek ez évben Kanizsára is? Lehetséges, hogy azonos időben.”

Ami ezek után a dalolást illeti, egy hónapnál több az eltolódás az 5 szélességi fokkal 
északibb fekvésű Halle-vidék és Dél-Zala tavaszodási viszonyai között.

Új megfigyelést tárt elém a tavasz, mert betekintést nyertem az elkésettség miatt 
rendkívüli mértékben gyorsított lefolyású madárvonulás titkaiba.

Március 7-én késő délután zord hideg időben kb. 300-as seregélynek nézett 
madárcsapat suhant végig a nyílt mezőn: szorosan összetartva, -  hullámokban -  hol 
lecsapva -  hangtalanul -  ahogy legjellegzetesebben a seregélynél szoktuk látni. És 
meglepetésemre kiderült: amint közelembe ért a sebesen suhanó sereg, -  tisztára 
fenyőrigókból állt. Hasonló viharzó sebességgel és ívelésekkel helyet változtatható 
fenyőrigókat még egy alkalommal sem figyeltem meg, de más madárfajoknál sem. 
Hasonló lefolyású kell legyen más északi szárazföldi madárfajok vonulása is, amikor az 
több országra kiterjedő hosszú útvonalat érint és emellett kedvezőtlen helyzetekbe is 
kerül (időjárás, élelem).

Kevés a felvonulási adat: márc. 7. bíbic, márc 19. fehér billegető, márc. 26. cigány 
csaláncsúcs (következetes, mert nem sokat késett a szokásostól).

Nagykanizsa, 1958. március hó 28.

Barthos Gyula
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K ú t a k n á b a n  f é s z k e l ő  h á z i  v e r é b

A Veszprém megyei Nagyvázsonyban jártamban a háziverébnek egy egészen különös 
fészkelési esetéről szereztem értesülésst. A plébánia udvarán levő elég mély kútnak 
kicsorbult téglaburkolatában házi veréb fészkelését figyelték meg. Bizonyos kétkedés
sel vettem a hírt: legyen olyan túl elővigyázatos, de emellett meggondolatlan verébpár, 
amely kétségtelenül a legbiztonságosabb helyet kereste ki fészkelésre -  4-5 m mélység
ben a meredek falon -  viszont nem számolt a majd próbarepülésre készülődő fiaira 
váró túl veszélyes helyzetekkel. Hogy sikerült-e a kútbéli verébpárnak költése és fiai
nak kireptetése, erre nem terjedt ki a házbeliek figyelme.

Az eset nem egyedülálló. Boros Adám közli a Természettudományi Közlöny 1958. 
februári számában „Páfrányok a kutakban” c. alatt, hogy több községben „még 
verébfészkelést is látott gondozatlan kőburkolatú kutakban” Boros tanár közli azt is: 
találkozott gazdákkal, éppen zalai gazdákkal, „akik páfrányt ültettek be a kútba és pedig 
azért, hogy a verebek ne tudjanak a kútba repülni és a vizet szennyezni” „A nagy 
páfránylevelek a kút vödrének le-feleregetését nem akadályozzák, viszont a verebek 
nem tudnak tőle berepülni a kútba.”

Nagykanizsa, 1958. április 1.
Barthos Gyula

Végül egy levelet idézünk, amelyben a fiileskuviktojások begyűjtésének lehetőségéről tudósít.

Természettudományi Múzeum Madártani Osztálya:
Dr. Horváth Lajos osztályvezető (ill. a helyettese)
BUDAPEST
VIII. Baross u. 13. szám

Tisztelettel jelentem: lehetőség mutatkozik füleskuvik (Scops) tojásainak begyűjtésére.
Abból indulok ki, hogy tudtommal a Múzeumban sem volt egy tojásnál (? még 

Petényitől) több a gyűjteményben. Lehet, hogy az is elpusztult, törékeny is volt, de az 
is remélhető, hogy pótolható lesz valahonnan teljes fészekaljjal.

Előttem ú.n. „nagy” eset a Scops fészkelése, új adat Dél-Zalában (Nagykanizsa- 
Miklósfa), csak legutóbb jöttünk rá, 60 éven át nem volt szerencsém hozzá.

Jelenleg 2 tojásra sikerült rátalálni szőlőhegy vidéken egy útszéli eperfa (Morus) 
odújában. Mai szemlém alkalmával az anyamadár nem ült a tojásokon (VII. 25.), őt 
nem is láttuk. Tekintettel a késői időpontra, valószínű, hogy pótköltésről van szó. 
Azért a tojások száma csak 2, mert előbbi fészekalját kirabolták. Hogy kihűltek-e a to
jások, megállapítható nem volt, mert az engem vezető fiúnak kézfeje nem fért be a szűk 
nyíláson.

Arra gondoltam, hogy a 2 tojás a Múzeum számára, ha ez kívánatos, begyűjthető 
legyen. Tekintettel a fennálló kétségtelen veszélyeztetettségre, sürgős intézkedésre 
lenne szükség. A tojások csak az odúnak erőszakos bővítése után vehetők kézbe, 
magam nem tudnám preparálni a tojásokat, azon melegében (vagy kihűltében) kellene 
azonnal postára adnom.

Amennyiben Kedves Barátom érdekel a kérdés, gyors levéllel (esetleg sürgönnyel) 
lennél szíves értesíteni: Barthos Nagykanizsa Ady u. 39.
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Ha sikerül a tojások megmentése, mert nem garantálhatok, egy kanizsai diákfiúnak 
lesz az érdeme. Az utóbbi két év fészekaljait mind kirabolták. Boldogult Breuer Gyuri 
sógorom már közölt az Aquilában a Scpos-ról, együtt végeztük a kutatást.

Ezúttal előbbre helyezem a Múzeumot a Madártani Intézetnél, amelynek rend
kívüli (levelező) tagja vagyok.

Szíves hozzászólásodat kérve
Nagykanizsa, Ady E. 39.
1957. júl. 26.Szívélyesen üdvözöl:

Barthos Gyula 
erdőmérnök 

ny. főerdőtanácsos

A levélre -  miként a másolat hátuljára azt Barthos ráírta -  nem érkezett válasz, mert 
a címzett, dr Horváth Lajos Afrikában tartózkodott. Barthos mindenesetre több cikkben dol
gozta fe l a füleskuvik Nagykanizsa környéki fészkelését. * Barthos Gyula madártani főművét, 
az „Erdő és madár” címűt, az ötvenes években hosszas előkészítések, levelezések után írta 
meg, ráadásul fejezetenként. M ind az Érti, mind a Madártani Intézet, mind pedig az MTA 
Agrártudományok Osztálya fokozatosan figyelt fel és vette pártfogásba az említett, készülő 
művet. Néhány levél ezzel kapcsolatban:

Madártani Intézet
Budape st-Városi i g et
Kedves Gyula Bátyám,
[...] Bp, 1951.1. 25.

Kéziratodat még nem láttuk [ti. az „Erdő és madár” címmel 1951-ben összeállítot
tat]. Igen nagy irodalma van ma ennek a tárgynak. Az orosz irodalomban sorra jelen
nek meg könyvek. Nálunk Szemere Zoltán fordítgatja őket, de az amerikai irodalom
ban is nagyon sok dolgozat jelent meg.

Keve András

A továbbiakban két Erti-ből kapott levelet idézünk, majd egyet a Madártani Intézettől.

* Lásd a 184., 188. és 204. bibliográfiai tételeket. 
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Barthos Gyula erdőmérnök Erdészeti Tudományos Intézet
Nagykanizsa, Budapest II.,
Ady Endre u. 39. Kunfi Zsigmond u. 44.

Telefon: 150-624,150-625 
Távirati cím: ÉRTI Budapest

1643/1952.
Tárgy: Madártani megfigyelésre alkalmas erdősávok

Kedves Kartársam!

Augusztus 25-én kelt leveledben kérdezettekre kimerítő részletes válasz helyett 
csak az alábbiakat tudom Veled közölni:

A meglévő mezővédő erdősávoknak az éghajlatra -  illetőleg annak révén a mellet
tük lévő mezőgazdasági földek termésére -  kifejtett hatását vizsgálom országunk 
különböző vidékein. Ormitologiai [így!] megfigyeléseket azonban nem végeztem. Arra 
nézve tehát, hogy az általam megfigyelt erdősávok között melyek volnának madártani 
megfigyelésre alkalmasak, nehéz határozott válasz adnom. Mégis 2 helyet vélek erre 
alkalmasnak mégpedig:

A Nyírségben Nyírvasvári, Aporliget és ezektől mintegy 15 km-re délre Encsencs 
község határában lévő erdősávkomplexumok. A 3 község határában összesen mintegy 
1000 kh-t tesznek ki az erdősávok amelyek egyenkint 40-60-80 m. szélesek és 400- 
2000 m. hosszúak. Legnagyobb részük elegyetlen akác, aljnövényzet elég kevés.

A Hanság déli részén Szárföld, Rábatamási és Farád községek határában lévő 
erdősávok, amelyek nagyobb részben akác, kis részben nyár erdősávok. Ugyanott 
igen sok helyen 1-es, 2-es, 3-as fasorok is vannak, a fasorok egymástól mért távolsá
ga 50-200 m.

Vadászati osztályunktól (Szederjei Ákos kartárstól) értesülök, hogy vadászati osztá
lyunk munkába veszi az erdősávok felvételét abból a szempontból, hogy azok madár
tani megfigyelésre alkalmasak-e. Ez a felvétel természetesen az erdősávok területi és 
állományviszonyaira is ki fog terjedni.

Sajnálom, hogy kimerítő adatokat nem tudok Neked mondani.
Őszinte kartársi szeretettel üdvözöl

Budapest, 1952. szeptember 2-án.
Dr. Luncz Géza 

tud. kutató
Madártani Intézet a Növényvédelmi Kutató Intézet

Madártani Osztálya 
Budapest, II. Garas u. 14.

Kedves Gyula Bátyám!

Előbbi leveleink keresztezték egymást, és így az e tárgyban írt második számú 
leveledre, az abban feltett kérdésekre adom meg, lehető részletességgel azokat a fel
világosításokat, ill. szempontokat, amelyeket a dolgozat megírásánál szem előtt kell 
tartani.
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A dolgozat tudomásom szerint brosúra alakjában jelenne meg, olyan célzattal, ami
lyennel általában a brosúrák megjelenni szoktak. A brosúráknak pedig az a céljuk, hogy 
egy gyakorlati szempontból fontos tudományos témával, de főleg annak a gyakorlatban 
használható eredményeivel, felhasználásának módszertanával, röviden, egyszerűen és 
főleg közérthetően megismertesse az olvasót. Azért főleg egyszerűen és főleg közért
hetően, mert a brosúráknak az a céljuk, hogy a közép- és alsó káderek tanulási, 
ismeretszerzési lehetőségét elősegítsék. Olcsón és kevés idő ráfordításával.

A jelen esetben tehát arról van szó, hogy nem az Akadémia számára kell írni egy 
tudományos dolgozatot, hanem a gyakorló erdész számára egy gyakorlati útmutatást, 
amely megmagyarázza, hogy miért fontos a madár a mezővédő erdősávokban és mit kell 
tennie, hogy ezek a hasznos madarak minél előbb és minél nagyobb számban ott 
megtelepedjenek. A már ismert és sokszorosan kipróbált dolgoknak, telepítési módsze
reknek erdészeti szempontból való előadásáról van tehát szó. Attól nem kell félned, hogy 
ismert dolgokat adsz elő! Ezeket a nekünk egyszerű tudnivalókat sajnos nem lehet eléggé 
hangoztatni, az olvasók 99%-ának egészen újak lesznek így is. Es az se vegye el a kedved, 
hogy az egyszerűbb értelmiség nívóján kell előadni mondanivalóidat. Biztosan állíthatom, 
hogy az erdész értelmiség is vékonyan van madárismeret terén elengedve és azt is tudom 
praxisból, hogy az értelmiség is szívesebben nyúl (ha valami kérdésről tájékozódni akar) 
egy testhez álló brosúrához, mint valami vastag, tudományos kézikönyvhöz. A megírandó 
brosúra tehát ilyenformán az egész erdészeti karhoz fog szólni és annál eredményesebb 
lesz, minél rövidebbén, minél egyszerűbben tárja fel az alapvető igazságokat, lehetőleg 
élénk példákkal illusztrálva, amelyek az emlékezetben tartást segítik elő.

Ennyit az általános szempontokról.
A részletekre vonatkozóan talán a leghelyesebb, ha előadom, hogy építeném én fel 

a dolgozat témáját, fejezetekre tagolva. A fejezetekre való tagolás ugyanis szintén fon
tos, a téma összetartása, tehát úgy az oktatás, mint a tanulás szempontjából.

Tehát:
1) fejezet: A madarak táplálkozásának, erdőgazdasági és mezőgazdasági jelen

tőségüknek rövid ismertetése. Miért hasznosak a madarak (példákkal). A biológiai 
védekezés lényege és jelentősége. A mezővédő erdősávok elszaporítják a madarakat, 
tehát a biológiai védekezés szempontjából is nagy jelentőségűek. A mezővédő 
erdősávok madárvilágának természetes betelepülése azonban nagyon lassú, ezért 
a madarak megtelepedését mesterségesen is elő kell segítenünk.

2) fejezet: A mezővédő erdősávok madárvilágának természetes kialakulása:
a) fiatal mezővédő erdősávokban,
b) középkorú erdősávokban,
c) kifejlett mezővédő erdősávokban,
d) egyébb [így] fásítások (vízmosások stb.) madárvilága. (Csak röviden.)

3) fejezet: Hogyan segíthetjük elő a madarak megtelepedését:
a) természetes úton (fészkelésre alkalmas bokorsorok, bogyótermő 

cserjék, téli búvóhelynek alkalmas fenyősorok stb. ültetésével),
b) mesterséges úton (fészekodúk, etetők kihelyezésével) stb.

4) fejezet: A mesterséges madártelepítés eszközei és módszerei:
a) a mesterséges fészekodú és alkalmazása, házi elkészítése,
b) madáretetők és alkalmazása,
c) madáritató és alkalmazása,
d) Berlepsch-féle madárvédelmi ültetvény kialakítása.

168



5) fejezet: Általános madárvédelmi tudnivalók. Természetvédelem.

A fenti fejezetek csak támpontul szolgálnak, azokat lehet, sőt ajánlatos is apróbb 
részekre tagolni, úgy hogy az egyik fejezet a másikból mintegy következzen. De csak 
a tények, a spekulatív elemek teljes kizárásával. Határozott hangú tankönyv stílusban!

Az általad kevésbé ismert kérdésekre vonatkozóan mellékelten megküldök e témá
val kapcsolatos egy-két dolgozatot, ami elégséges a kérdés kitárgyalásához. 
Legfontosabbak a gyakorlati útmutatások, amelyekre vonatkozó forrásmunkáid 
bizonyára megvannak (fészekodúk, etetők).A fészekodúnál a hangsúly most a házilag 
készíthető deszkaodún van. Ennek a rajzát mi majd elkészítjük.

Az erdészeti vonatkozásokat csak annyiban kell érintened, amennyi a madártani 
kérdéssel kapcsolatban okvetlenül szükséges.

Ezeket voltam bátor előadni, mint az én egyéni elgondolásomat a kérdésről. Tedd 
őket mérlegre k. Gyula Bátyám és amennyiben jónak látod használd fel őket. Az én sze
mem előtt minduntalan a madárvédelem, madártelepítés alapvető kérdései, helyesebben 
alapvető hibái merülnek fel, amelynek egyeden orvossága a minden eszközzel terjesz
tendő propaganda, minél szélesebb körben. Erre éppen csak a brosúrák a legalkalmasab
bak. Legideálisabb ilynemű írásmű a Csörgey féle ,,[m]adárvédelem a kertben”, amely 
példának tekinthető. Valami ilyesmire gondolok én, erdőgazdasági vonatkozásban.

Ha valamelyik kérdéssel kapcsolatban kétellyeid [így!] volnának, légy szíves megírni 
és azonnal válaszolunk.

Jó munkát kívánva, szeretettel köszönt tisztelő híved:
[Vertse] Albert

1952. november 23.

Barthos Gyula erdőmémök, Erdészeti Tudományos Intézet.
Nagykanizsa 1487-2/1952. szám.
Ady E. - u. 39. Előadó: Szederjei Ákos.

Tárgy: mezővédő erdősávok 
madárfaunájával kapcsolatos 
előkutatás.

A kérdéses dolgozatot tudományos alapossággal, a mezővédő erdősávok zoocoenozisá- 
nak kialakításánál elért addigi eredmények figyelembe vételével úgy készítse el, hogy az 
abban javasoltakat a gyakorlatba azonnal be lehessen vezetni. Pl. ha valamelyik madárfaj 
betelepítésére odút javasol kihelyezni, úgy az odú méreteinek a leírását is adja meg.

Általában a tanulmány a népgazdasági érdekeket tartsa szem előtt és elsősorban 
a mező- és erdőgazdaságok károsítok pusztító állatok betelepítésének, odaszoktatásá- 
nak a gyakorlati lehetőségeit és ennek a kivitelezését tartalmazza.

Budapest, 1952. december 4-én.

Dr. Bokor Rezső s.k. 
osztályvezető

A kiadmány hiteléül: Gaálné
irodakezelő
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Bpest, 1955. augusztus 23.
Kedves Gyula Bátyám!

Mindenekelőtt szíves elnézését kérem a hosszú hallgatásért. Ennek oka nagyrészt 
a személyemet és családomat ért kellemetlenségekből támadt rendkívüli lekötöttségem 
és betegségem, másrészt az a körülmény, hogy mindezideig amúgy sem tudtam volna 
Gyula bátyám kérdéseit érdemben megválaszolni. Időközben sikerült azonban Magyar 
Jánossal beszélnem. Tisztázódott, hogy Gyula bátyám dolgozatát nem küldték meg 
neki Sopronba, csak szó volt erről közte és Lády között, de O nem vállalta a dolgozat 
bírálatát. A valóban igen kedves és rendes kolleganőnk jóhiszemű, de téves informá
ciója tehát Lády eredeti tervére való visszaemlékezésből származott. Örömmel jelent
hetem azonban, hogy a dolgozat után való további nyomozásom végül is eredménnyel 
járt. A véletlen szerencse folytán sikerült ugyanis tegnap az ERTI-ben egy olyan 
szekrényben rábukkannom, ahová annak elhelyezésére már senki nem emlékezett. 
Örömmel vettem magamhoz, mert ez az értékes dolgozat munkámban nagy segít
ségemre lesz.

Gyula bátyám hozzám írt legutóbbi levelét követően abban állapodtam meg Páris 
Jánossal az Akadémia felé javasolt további megbízatásával kapcsolatban, hogy e téma 
címére vonatkozóan Gyula bátyámmal történő megbeszélés alapján újabb javaslatot 
teszek. Időközben Lády Géza átadta nekem Gyula bátyám erre vonatkozóan hozzá 
intézett július 30-án kelt levelét. Az abban közölt téma címét igen jónak találom, a kivi
telezését azonban az itteni követelmények ismeretében szeretném Gyula bátyámmal 
személyesen megbeszélni. Erre -  amennyiben Gyula bátyámnak is megfelelne -  
szeptember 12-én nyílna kitűnő alkalom az én kutató tanácsi beszámolóm után, amely
re Gyula bátyám, mint dolgozatom bírálója utazási és egyéb költségeinek megtérítése 
mellett az ERTI-től meghívót fog kapni.

Bocsánatot kérek és előre is igen hálás vagyok azért a fáradtságért, amelyet a beszá
molóm bírálatával kapcsolatos munka és utazás jelent Gyula bátyám számára. Csak az 
esetben merem kérni rá, ha körülményei megengedik és nem okoz túlzott kényel
metlenséget. Nagyon örülnék azonban, ha pesti bírálóim: dr. Vertse Albert, dr. Bertóti 
István és Studinka László mellett Gyula bátyámnak, mint e kérdés egyik legkitűnőbb 
és legtapasztaltabb szakértőjének számomra igen sokat jelentő véleményét hallhatnám 
és egyben végre alkalom nyílna a személyes találkozásra, valamint a további együtt
működés megbeszélésére.

Ennek reményében búcsúzom őszinte tisztelettel és barátsággal
H[auer] Lajos

A dolgozat ennyi viszontagság után még mindig nem jelenhetett meg „brossára” formában 
sem, hanem Barthos^/ összeállíttattak egy összegzést, amelyet itt teljes terjedelemben közlünk.

K i v o n a t o k  Ba r t h o s  G y u l a  l e k t o r á l á s r a  k e r ü l t  d o l g o z a t a i n  m e g e j 
t e t t  SZAKBÍRÁLATOKBÓL.

Erdő és madár. (A madár az erdei élettérben.) Vázlatok a madár és a fásnövényzet 
együttéléséből folyó kölcsönhatásokról.

És újabb és újabb levelek következtek:
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(Beterjesztve Erdészeti Tudományos Intézethez 1951.)
Terjedelme: 250 oldal.
Dr. Vertse Albert a M. Madártani Intézet Igazgatója:
786/1952. XI. 18. „kitűnően megírt mű”.
Dr. Keve András egyet. m. tanár, tudományos kutató, intézeti adjunktus:
1952. V I 1. „A magyar madártani irodalomnak i g e n  k i t ű n ő  a l k o t á s a  ez a munka. 

Ami legfőbb értéke, hogy a szerző mindenütt a saját tapasztalataiból indul ki. A tudo
mány és a gyakorlat kapcsolatait hivatott szolgálni ez a mű. Sok helyen nem ismeri 
a szerző a legkorszerűbb irodalmat, ellenben a  k o r s z e r ű  v i z s g á l a t o k r a  s a j á t  
g y a k o r l a t a  v e z e t i  r á . A munka célkitűzése, szerkezete és alapossága folytán kívá
natosnak tartóm annak mielőbbi megjelentetését.”

Varga Kálmán, a M. Madártani Intézet ny. igazgatója:
1952. IV. 14. „A munka már tárgyánál fogva is Barthosban a leghivatottabb szerzőre 

talált, kinek személyében az erdőmérnök és ornitológus a legszerencsésebb har
móniában egyesült s így már eleve mintegy predesztinálva volt a mű megírására. A sok
rétegű és sokirányú munka felépítésénél fogva olyan é r t é k e s  d o l g o z a t  és tudo
mányos szempontból is olyan színvonalon áll, - ugyanannyira, hogy ha még nem 
lenne megírva, akkor sürgősen meg kellene íratni. Rengeteg értékes adatot halmozott 
fel rajongó tárgyszeretettel és egyben átfogó tudással. N i n c s  m u n k a  a  m a g y a r  
s z a k ir o d a l o m b a n , a m e l y  e r d ő  é s  m a d á r  e g y m á s h o z i  v i s z o n y á t  il y e n  b e 
h a t ó a n  TÁRGYALNÁ S AZT M INDEN OLDALRÓL ILYEN RÉSZLETESEN MEGVILÁGÍ
TANÁ. A munka könyvalakban való megjelentetése nemzeti szakirodalmunkra nézve 
nemcsak h é z a g p ó t l ó  lenne, de egyben forrásmunkát képezne, mely a jövő generá
ció fiatal szakíróit a tárgy további kiépítésére ösztönözné.”

Ifj. dr. Tíldy Zoltán és Molcsány Gábor az Orsz. Természetvédelmi Tanácstól közölték 
Wargával, hogy a dolgozatot m i n d e n  t e k i n t e t b e n  i g e n  é r t é k e s  munkának tartják 

Kenyeres Lajos: az Orsz. Természetvédelmi Tanács titkára,hivatalvezető h.
1952. III.6. „A t e r m é s z e t v é d e l e m  t e r é n  mint lelkes természetbarát hasznos 

munkát végzett. Több évtizedes gyakorlati tapasztalatait újabb természetvédelmi fela
datunk megoldásánál a jövőben is igénybe kívánjuk venni:”

A mezővédő erdősávok madárvilága. 1952.
Roller Kálmán tanszékvezető egyetemi docens, Agrártudományi Egyetem Erdő- 

mérnöki Kar Erdőtelepítési és fásítási Tanszéke.
55/1952. III. 10. „Dolgozatainak igen jó hasznát vettük és előadásainknak hasznos 

f o r r á s m u n k á j a k é n t  szolgált.”
III., IV. Nagykanizsa vidékének madárvilága a káros rovarok és rágcsálók elleni 

biológiai védekezés szempontjából.
(Beterjesztve: M. Tudományos Akadémia és Érd. Tud. Intézethez 1953. és 1954.) 
Dr. Vertse Albert, a M. Madártani Intézet Igazgatója.
1954. VII. 2. „A mű átolvasása után az a vélemény alakult ki bennem, hogy 

Nagykanizsa vidéke madárfaunájának az eddigi ismeretek és az élőhely ökológiai 
tényezői alapján való korszerű összegzésével igen érdemes munkát végeztél. 
Különösen az erdőnek, mint madár-élettérnek ornitológus szemmel való r é s z l e t e s  
fe ltá r á sa  tarthat elsősorban érdeklődésre számot; ebből a szempontból i g e n  e r e 
d e t i  és  t a n u l s á g o s . Eredeti, úttörő munkádhoz őszintén gratulálok.”

Dr. Magyar János egyetemi tanár, témavezető és Dr. H auer Lajos tudományos 
munkatárs ÉRTI:
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VIII. -  268/1953. XII.8.sz. ÉRTI
„Barthos Gyula dolgozatában a n y i t o t t  s z e m m e l  j á r ó  t e r m é s z e t b ú v á r  

évtizedeken át figyelmes gonddal gyűjtött t a p a s z t a l a t a in a k  k i n c s e s t á r á t  kapjuk. 
Ebből a gyakorlat és a tudomány egyaránt meríthet HASZNOSÍTHATÓT. Tudományos 
vonatkozásban i g e n  é r t é k e s  az az adathalmaz, amelyet tanulmányában nyújt. És a kép, 
amit kapunk, nem is a hasonló természeti munkáknál megszokott pillanatkép. A szerző 
a madárfauna változásait fél évszázadon át érzékelteti; e b b e n  a  v o n a t k o z á s b a n  t a 
n u l m á n y a  SZINTE EGYEDÜLÁLLÓ MADÁRTANI IRODALMUNKBAN. A tudományos 
munka továbbviteléhez új szempontokat és helyenként ÚJ i r á n y t  a d . Barthos Gyula 
tanulmánya a  m a d á r t a n i  i r o d a l o m n a k  k o m o l y  n y e r e s é g e .”

Páris János, a M. Tudományos Akadémia szaktitkára
IV. 2004/1953. XII. 18. „A beküldött beszámoló i g e n  é r t é k e s  adatokat tartalmaz 

és k o m o l y  e l m é l y ü l t  munkásságot tükröz; kívánatosnak tartanám, hogy a kutatá
sokat t o v á b b  f o l y t a t n i  szíveskedjék.”

Lády Géza Érti intézetvezetője
1953. XI. 30. „Örülök, hogy az Intézet agilis külső m u n k a t á r s a k é n t  köszön

thetlek. Munkatársaim: Szederjei Ákos, Hauer Lajos eddigi dolgozataidról a l e g t e l 
j e s e b b  e l i s m e r é s  hangján számoltak be és meggyőződésem, hogy újabb tanulmányod 
csak öregbíteni fogja jóhírnevedet.”

Tárgyilagos kritika általában:
„A tanulmány értékéhez viszonyítva A h ib á j a : A n e h é z k e s  m o n d a t s z e r 

k e s z t é s , -  az, hogy a szerző egy-egy mondatban túl sokat akar kifejezni, -  szinte eltörpül.”

VADGAZDÁLKODÁSI TÉMÁVAL KAPCSOLATOS LEVELEZÉSEK

Barthos vadgazdálkodási tanulmányait is -  hasonlóan a madártaniakhoz -  az MTA 
Agrártudományi Osztályához és az Eriihez terjesztette be. Ezekről azonban bírálatok nem 

maradtak fenn. Sőt, a dolgozatok közül is csak kettőt találtunk meg, a „Tanulmányok” című 

főfejezetben kettőt tudunk közölni.

Magyar Tudományos Akadémia.
Agrártudományi Osztálya.
Budapest.

Elkészítettem -  1952. évtől immár a kilencedik évben -  ez évre is sorozatos dolgo
zatomat, amelyet szokásos módon 1/ példányban tisztelettel beterjesztek. Egyidejűleg 
1/ példányt az Erdészeti Tudományos Intézethez küldök, amelynek önkéntes alapon 
külső munkatársa vagyok. A lektorálást tárgyuknál fogva az ÉRTI szokta végezni, ezút
tal is azt kértem.

Dolgozataim vezető témája az erdei élethelynek állatélettani és kapcsolatosan tipi
záló leírása szokott lenni, kiemelve a közreműködő madármunka szerepét a biológiai 
növényvédelemben. Ezúttal szem előtt tartottam a M.T.A. Erdészeti Főbizottsága és 
az Erdőgazdasági Tanács javaslatát: „fejleszteni kell a vadgazdálkodást, egyidejűleg 
szükséges a vadgazdasági kutatások fejlesztése is”

Jelenlegi dolgozatom ebbe a tárgykörbe tartozik:
Különleges állatéleti jelenségek a Kárpátmedence egyes vadfajainál -  és 3 különál

ló munkára oszlik:
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a) jelenségek síkvidékről (vadaskertből) áttelepített szarvasok alkalmazkodásáról 
a merőben új magashegységi környezethez.

b) Zerge előfordulási esetek Zala-megye területén.
c) Betekintés a Kárpátmedence rekord-trófeás zergéinek életébe. (A környezeti 

tényezők, -  a kiválasztódás, -  bel(incent)tenyészés kérdései.)
Az egyes munkákhoz csatolt R ö v i d  K i v o n a t o k  rámutatnak a levonható gyakor

lati és mint kortörténelmi beszámolók a hazai jövőbeli vadgazdálkodást is érintő tanul
ságokra. Külön vonása a vad tenyészésébe tartozó egyes figyelemre érdemes kérdé
seknek, hogy adatokat szolgáltatnak a testvéri R o m á n i a  (E r d é l y ) m a g a s h e g y s é g i  
v a d g a z d á l k o d á s á r a , v i s z o n t  é r d e k e l t s é g é n é l  f o g v a  f e l k é r h e t ő  l e n n e

ILLETÉKES HOZZÁSZÓLÁSRA IS. -
Tisztelettel előadom: mint vagyontalan nyugdíjas személy szerencsés voltam évről- 

évre a M.T.A. részéről támogatásban részesülni (kutatási elősegély, ösztöndíj, prémium 
alakjában), egyébként nem tudtam volna készkiadást is rászánni erre a tevékenységre. 
Tiszteletteljesen kérem ezentúl is a szíves pártfogást és támogatást.

Nagykanizsa, Ady E. - u. 39.
1960. december 5.

Tisztelettel: (Barthos Gyula)
(arany oki. erdőmérnök)

Erdészeti Tudományos Intézet 
Dr. Keresztesi Béla 
intézeti igazgató 
Budapest.

1952. évtől a kilencedik évben ez évre is elkészítettem sorozatos dolgozatomat, 
amelyet szokásos módon 1/ példányban az ERTI-hez és egyidejűleg 1/ példányban 
M.T.A. Agrártudományi Osztályához tisztelettel beterjesztek.

Önkéntes dolgozataim vezető témája a következő szokott lenni: kutatás az erdei 
élethelyek állatélettani és kapcsolatosan tipizálási jelenségei körében, kiemelve a bioló
giai növényvédelemben a közreműködő madárfauna munkájának szerepét. Dolgo
zataimat az ÉRTI intézeti igazgatói szívesek voltak évről-évre lektoráltatni és pártfogó 
javaslatukkal elősegíteni, hogy a M.Tud. Akadémia Agrártud. Osztálya útján -  bizo
nyos segélyben (kutatási elősegély, ösztöndíj, prémium) részesített. Támogatása nél
kül, mint vagyontalan nyugdíjas nem tudtam volna készkiadást is rászánni erre a tevé
kenységre.

Ezúttal szem előtt tartottam M.T.A. Erdészeti Főbizottsága és az Erdőgazdasági 
Tanács 1956. júniusi javaslatát: „Fejleszteni kell a vadgazdálkodást, egyidejűleg szük
séges a vadgazdálkodási kutatások fejlesztése is”.

Jelenlegi dolgozatom ebbe a tárgykörbe tartozik: „Különleges állatéleti jelenségek 
a Kárpát-medence egyes vadfajainak körében”, és 3 különálló munkára oszlik:

Jelenségek síkvidékről (vadaskertből) áttelepített szarvasok alkalmazkodásáról a me
rőben új magashegységi környezethez

Zerge előfordulási esetek Zala-megye területén
Betekintés a Kárpátmedence rekord-trófeás zergéinek életébe (A környezeti 

tényezők, - a kiválasztódás, a bel(incent)tenyésztés kérdései.)
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Az egyes munkákhoz csatolt R ö v i d  k i v o n a t o k  rámutatnak a levonható gyakor
lati és mint k o r t ö r t é n e l m i  beszámolók a hazai jövőbeli vadgazdálkodást is érdeklő 
tanulságokra. Külön vonása a vad tenyésztésébe tartozó egyes figyelemre érdemes 
kérdéseknek, hogy adatokat szolgáltatnak a testvéri R o m á n i a  (E r d é l y ) m a g a s h e g y 
s é g i  VADGAZDÁLKODÁSÁRA, VISZONT ILLETÉKES HOZZÁSZÓLÁSRA FEL IS LEHET
NE KÉRHETŐ.

Tiszteletteljes kérelmem: szíveskedjék munkámat felülbíráltatni és elfogadás esetén 
pártfogó javaslatot tenni a M.T.A.-hoz.

Nagykanizsa, Ady-E.-u. 39.
1960. december 3.

Tisztelettel: Barthos Gyula
erdőmérnök

Erdészeti Tudományos Intézet 
dr. Keresztesi Béla 
intézeti igazgató 
Budapest.

Az 1952 évtől kezdődő sorozathoz ez évben is készítettem egy szakdolgozatot, 
amelynek 1-1 példányát az ERTI-hez és egyidejűleg a M.T.Akadémia Agrártudományi 
Osztályához a szokásos módon tisztelettel beterjesztem.

Ezúttal is szem előtt tartottam a M.T.A. Erdészeti Főbizottsága és az Erdő- 
gazdasági Tanács 1956 júniusi javaslatát: „Fejleszteni kell a vadgazdálkodást, egyidejű
leg szükséges a vadgazdasági kutatások fejlesztése is.

Munkám címe: „M a g a s s á g i” r e k o r d - t r ó f e á s  z e r g e b a k  é s  ő z b a k  k ö z ö s

TÉRBELI ELŐFORDULÁSA EGY LEÉGETT ERDEI TERÜLETEN.
Terjedelme 14 számozott gépírt oldal. A csatolt T a r t a l m i  k i v o n a t  rövidre fogva 

megkönnyíti a tematikai áttekintést.
Tiszteletteljes kérelmem: szíveskedjék a munkát felülbíráltatni és elfogadás esetén 

pártfogó javaslatot tenni a M.T.Akadémia illetékes osztályához.

Nagykanizsa, Ady E. u. 39. sz.
1962. november hó 19.

Tisztelettel: (Barthos Gyula)
arany oki. ny. erdőmérnök
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VÁLOGATÁS A MAGÁNLEVELEK KÖZÜL

Barthos Gyulának kevés magán jellegű levele maradt fenn. Ezek is leginkább képeslapok, s ter

mészetesen a menyasszonyától feleségétől illetve rokonoktól, a barátoktól származó leve
leket sorolhatjuk ide. Idézzünk néhányat!

Tek. Barthos Gyula Selmecbánya, 1906. máj. 11-kén
urad. erdő gyak. Úrnak
Iharos-Berény (Somogy vm.) u.p.
Nagy-Kanizsa

Kedves Gyula!

Igen jól esett kedves megemlékezése. Élvezi ugye már maga is a virágillatos enyhe 
tavaszt, oly szép, oly üde friss minden, csak az árvaság fáj, de érzem, hogy jönnek még 
szebb napok. -  Hogy van kedves Gyula, gondol-e még erre a gidres gödrös 
Selmecbányára, hol maga is három hosszú esztendőt töltött. Mi sokat emlegetjük
-  Isten vele s Üdvözli:

Iluska

Szívélyesen üdvözli, D. Gyuláné Jolánka
Stohlmann Paula 

Ödön 
Dimák Gyula 

(és egy olvashatátlan) 
Üdv Milike

A fenti laphoz megegyezzük, hogy Barthos Gyula későbbi felesége „Milike” lett. A követ
kező lap már tőle származik:

Tekintetes Barthos Gyula úrnak
főerdész
Malomvíz u.p. Kernyesd Hunyad megye.

A kedves meglepetést nagy örömmel vettem, a kép sokat érő s nem is olyan rossz. 
Levél vasárnap ment. Nagy izgatottságban tartanak a háborús hírek; Auréltól ma 
érkezett sürgöny, mely szerint itt lévő katonai felszerelését sürgősen kéri. Mindnyájan 
aggódunk miatta és többi kedveseinkért. Nem hívták be magát is?! Csak megsegít az 
Isten?!

Szívélyesen üdvözli:
Selmecbánya 1909. márc. 17.

Milike

(Az említett háborús hírek az első balkáni háborúra vonatkoznak.)
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A két háború közötti időszakból egy-két lap:

Tekintetes Barthos Gyula 
erdőmester Úrnak 
Nagykanizsa 
Főtér Zala m. Hungaria

Kedves Gyula! Egy ismerős kép. Tessék kitalálni hol van? (Skurtelei vízesés.) Jártam 
arra felé is. Amikor a havasokat járom, mindig emlékezem Reád, de nagyon lusta levél 
író vagyok. Jó múltkor Z. Gyulával beszélgettünk Rólatok. Elküldte a „cu dupla” ejtett 
farkasainak a fényképét? Előkészítette, amikor Szebenbe jártam, mert Toroczkó 
vidékén dolgozom. Az idén még puska sem volt a kezemben. Nem hittem volna, hogy 
így is tudok élni, de hát a körülmények sok mindenre kényszerítik az embert. Övéidet 
szeretettel üdvözlöm. A nagyságos asszonynak kézcsók.

Ölel U [?] Kálmán
Igaz, hogy Szt Péteren K.-nél üresedés van?
931.X. 14.

Ezek után pedig egy „mamutos” képeslapot elevenítünk fel, ahol a mamutok alá a levél 
küldője odaírta: Ha az apró vad vadászatát meguntuk -  majd ilyenekre vadászunk = 
papíron ...!

Ng. Bartos Gyula urnák 
erdő főtanácsos 
Nagykanizsa 
Fő ú t 5. (Ungarn)

Berlini 1937. Nov 7-én a Nemzetközi vadász kiállítás-ról

A magyarok kiállítása gyönyörű -  csak kevés történelmi tárgyakat mutathat -  
szemben, az osztrákokkal. A nagy katalógust tiszteletem jeléül meg küldöm 
Tanácsos urnák

Szívélyesen üdvözli Schless István

Ezek után főleg erdélyi, az ottani utazásuk előkészítésével, illetve az út utáni időszakkal 
foglalkozó képeslapokat tett el.

Barthos Gyula mérnök (Déva) 1960. okt 4.
Nagykanizsa
Ady Endre u. 39. sz.
Ungaria

Kedves Mérnök Úr, Már nagyon régen írtam, és választ nem kaptam, mi az oka 
hallgatásának? Remélem jól van és mielőbb válaszol erre a szép lapomra. Itt vagyok a gye-
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rekeknél Déván, már vasárnap megyek haza, csak pár napra jöttem . Sajnos még mindig 
nem jöttem egészen rendben.

Mindenjót kívánok és várom mielőbbi válaszát.

Szívélyes üdvözlettel A[brahám] Józsefné
M arica Zirjánné [?]

Most nem sikerült az idejövetel?

Kapcsolata a retyezáti ismerősökkel m indvégig fennm aradt (1968-ban kapott levelezőlap)

Barthos Gyula Déva, 1969. VTII. 16.
nyug. főmérnök
Ady Endre u.
Nagy-Kanizsa
Magyar Nép Köztársaság

Kedves Barthos bácsink!

Nem írtunk eddig, m ert nem akartuk közölni Anyu januárban bekövetkezett halálát. 
Boldogfalván járva, Szabó Zoltánnétól megtudtuk, hogy értesítette, így hát nem  hall
gatunk tovább. -  A hátszegi erdőben bölény rezerváció van, onnan küldjük ezt a képet, 
szeretnénk vele öröm öt szerezni. -  Rem éljük jó egészségben van és ha m ég vonzza 
a „zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája, m indig szeretettel várjuk.”

Úgy Barthos bácsit, m int Tibiéket, szeretettel üdvözöljük, Karcsiék
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Végül pedig egy, a családi kriptával kapcsolatban írt levél:

Barthos Gyula Fa: Dr. Barthos Pál
ny. főerdőtanácsos Nagyvázsony
Nagykanizsa
Ady Endre ut. 39.

Kedves Gyulám!

Bravó! Pompás! Volnál szíves szépen legépeltetni, azután aláírásra Marika részére 
elküldeni hozzánk. A kopogtatásnál zárjelben belegépelendő mindkét aláíró neve és 
mindkettő a lekopogtatott neve fölé írja saját nevét. A dátum rágépelendő.

Nagyon okos, finom és jó!
Hogy nyugdíjasok vagytok, természetesen kihagyandó a szövegből. Marika és Te 

írod alá; visszaküldjük aláírás után és adjad fel leghelyesebb ha ajánlottan. Hogy pro- 
tektort is keresel, csak helyeselni tudom.

Milyen szívemen fekszik drága szüléink elsősorban édesanyánk sírja, nem feledjük 
azt sem, hogy bold. Irén minden fizetését odaadta, különben Selmecen tanulmányai
dat nem igen tudtad volna folytatni. Legjobb volna 1971-től 100 évre már most 
kifizetni, hogy ez a gond is elintézve legyen, még pedig egy koporsóban a régiek, egy 
koporsóban anyánk és Irén, a többi 4 hely a tied.

Gyuluska és Mili külön lehetnek, gondolom, hogy kisebb koporsók is megfelelők 
lesznek és meg lesz oldva az egész. Nem vagyunk biztosítva, hogy még mit tudom 
hány évig itt maradunk, jöhet egy hűlés és elmegyünk az árnyék világból. Ami a ku
tyaharapást illeti, az nagy figyelmeztető számodra. Jó lesz elővigyázónak lenni és 
otthon is az asztalon mindig egy írást hagyni, amikor a várostól távol járod a mező
ket és erdőket. Az okosság győzze le a fejességet. En is így teszek, mert így nyu- 
godtabb az ember.

Mariskával együtt sokszor és szeretettel csókolunk Pali
1 db [melléklet]

Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának Nagykanizsa

Néhai nagyapánk: Halvax József, Nagykanizsa város első polgármesterének sírjára 
kitűzött „lejárt” jelzés indít bennünket; unokáit tiszteletteljes kérésünk előter
jesztésére: szíveskedjék az adatok igazolása útján kedvező véleményezésével odahatni, 
hogy a jelzett sír a Temetkezési Vállalat Vezetőségének egyeztetésével a megváltás alól 
mentesítve maradhasson (temetői kápolna előtt keletre a főúti első sorban).

Halvax Józsefet, a szorgalmas munkásságú és szociális gondolkodású nagykanizsai 
iparost, a város lakossága választotta meg polgármesternek; szolgálata alatt nyílott meg 
a Csengery és Sugár-út -  az addig 4 alsóosztállyal rendelkező gimnáziumot 8 osztá
lyúra fejlesztette, -  nevéhez fűződik a fiú- és leány polgári iskola megépítése és meg
nyitása. A város hálájának elismeréséül részére sírhelyet adományozott, arcképét 
a Tanácsterem számára megfestette és nevéről utcát neveztek el.

Sírján sírkő áll és sírját egészében a százados életkort is elérő örökzöld tiszafa cser
je, amely élő kápolna jelleget ad a sírnak. Történelmi vonatkozású múltnak emléke
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marad megörökítve, ha az alkotásokat végző első polgármesternek sírhelye erede
tiségében, az elhunyt szerény személyét jellemző kivitelben meghagyatik.

Abban a reményben vagyunk, hogy a Városi Tanács V.B.-a megértőleg fogadja 
kérésünket és pártfogó javaslatra kedvező elintézésre fog találni a Temetkező Vállalat 
Vezetőségénél is.

Kelt Nagyvázsony-Nagykanizsa 1958. nov. hó.

Ez utóbbi levéllel kapcsolatban megegyezzük, hogy a Halvax József-féle sírhelyet mégsem 
sikerült megszerezni. A z említett tiszafa és a síremlék egyébként ma is megvan. (A tiszafa 
védettséget élvez.69)  Barthos Gyula neve viszont (feleségével és fiával együtt) -  miután elő
ször halálának helyszínén, Marcaliban temették el -  most mégis Nagykanizsán, hivatali előd
jének, Pálffy Alajos nak síremlékén szerepel.
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JEGYZETEK

n. barthos gyula levele ja k a b  cÉzÁhoz (Nagykanizsa, 1964. XII. 22.).

2. A családi em lékezet azt is m egőrizte, hogy az ifjú akadémiai hallgatót az édesanyja nem csak 

„járatlansága" m iatt kísérte el Selmecre. Sokkal fontosabbnak tartotta a szálláskérdést, ti. csak 

olyan helyen foglaltak, fogla lh attak Gyula fiának albérletet, ahol nem voltak lányok a háznál. 

Az aggódó édesanya ugyanis nem akarta, hogy fia figyelm ét esetleg más dolgok elvonják a tanu

lástól.

3. Itt m egjegyezzük, hogy a selmeci tandíjm entesség az osztrák-magyar kiegyezés után jórészt 

azért m aradt m eg, m ert ezzel is ösztönözni akarták az ifjúságot a műszaki pályák választására. 

A századforduló éveiben Selmecbányán egy tanév általában 3-400 forint (6-800 korona) költ

séggel járt.

4. Utalás a pozsonyi országgyűlés híres jelenetére, amikor 1741. szeptember n-én a magyar rendek 

„életüket és vérüket” ajánlották fel M ária  T erézia  trónja védelmére.

5. Határrész neve Nagykanizsán.

6. Ezek a noteszok nem m aradtak fenn.

7. Apró sörétű (16-os, 18-as) töltény.

8. Nagy szem ű (o-ás, 2-es, 4-es) sörét.

9. Utalás Nagykanizsára.

10. Határrész neve Nagykanizsán. Régen a kanizsai ifjúság kedvenc kirándulóhelye volt.

11. Ti. m otettát. A leányvári őrség (b a r th o s  idejében már csak jelképes őrség) az idő m úlását kürt

szóval jelezte -  a századfordulón már csak nyáridőben.

12. A Selmeczbányai Híradó így tudósít erről: „Ma van a kálváriái nagy tavaszi búcsú, a melyre a régi 

jó időkben a messzi vidékekről is nagyon sokan szoktak eljönni. Több ezerre rúgott régebben az 

ájtatos búcsúsok száma, m anapság azonban nagyon leapadt ez a szám s alig pár százan jöttek 

tegnap s tegnapelőtt.” (1902. máj. 4.3. old.)

13. Település Verőce vármegyében.

14. Település Somogy várm egyében 1950 előtt, utána Zala megye.

15. b a r th o s  9 mm-es flóbertjét szerette volna nagyobb öbnagyságúra -  feltehetően nem 11 mm-esre, 

hanem 12-esre -  fúratni, hogy nagyobb töltényt (több sörétet) tudjon használni. Ebben az időben 

általános volt a kikopó, kitáguló sörétesfegyver-csöveket „felfúratni”.

16. Az apró sörétből b a r t h o s  feltehetően többet („hosszabbat”) töltött a hüvelybe, s így az átütőerő 

csökkent, illetve a hosszabb patron nem fért bele a töltényűrbe.

17. „Sátor és áru volt bőven, vevő azonban annál kevesebb, s így a kirakodóvásár is a lehető leglany

hább volt.” (Selmeczbányai Híradó 1902. máj. 25. 6. old.)

18. Egy későbbi levél szerint d im ákék a Deák Ferenc u tca (Fő utca, korábbi nevén: Arany utca) 2. szám 
ala tt laktak, te h á t egészen közel a Kossuth (Szenthárom ság) térhez. így b a r th o s  nem  a „mafla- 
sarkon”, a FRiTZ-ház közelében, hanem  feljebb, a városház m ellett leselkedett szíve hölgye után.

18. Lásd erről és a bányászfelvonulásról a Selmeczbányai Híradó 1902. júl. i-jei számának 2. oldalát.

20. A királykoronázás 35. évfordulójára m egnyílt Iparcsarnokról és a valétabálról a Selmeczbányai 

Híradó 1902. jún. 8-ai (1-4. old.) és a jún. 15-ei (1-3. old.) számai tudósítanak.

21. Búcsúztatása: Selmeczbányai Híradó 1902. júl. 6. 2-3. old.

22. Á brázoló m értan b ó l f o d o r LÁszLÓnál v izsgá zo tt (elégségesre), s a korabeli v izsgaszab ályzat előír

ta  e gy  m ásik  (szakos) ta n á r je len lé té t is.

23. Utalás az 5 frt-os (10 koronás) pótvizsgadíjra.

24. A szállásadó háziasszonyt em legeti így.

25. Erdészeti vegytanból b en cze  CERGELYnél vizsgázott.



26. A Selmeczbányai Híradó 1902. jún. 8-ai száma szennt a „Madarak kím élése" (5. old.) városi üggyé 

vált, s „a rendőrség erélyesen intézkedett, a járőrök által bejáratja a város környékét és az ún. 

Flaubert-fegyvereket, amelyekkel legtöbb kárt tesznek a madarakban, elkobozni fogja, úgyszintén 

a madárfogdosókat is ellenőrzi és a kihágásokat a legszigorúbban m egbünteti."

27. Az új háziakat em legeti így, illetve „nanyák"-ként.

28. Az ifjúsági körnek voltak tá jegységenkénti tagozata i, így  a du n án tú li h a llga tó k n ak  is, ahol 

BARTHOSt ezen tisztségre  választották.

29. A selmeci erzsébet KiRÁLYNÉ-emlékről van szó, a csoNTVÁRY-képen is lá th ató  E betűről.

30. Mosonmagyaróvárra, ahol a gazdasági akadém ia volt.

31. Az említett könyvek: m a d a rá sz  gy u la :  Magyarország madarai (Bp., 1903), k o h a u t  rezső: A magyar- 

országi madarak m eghatározókönyve (Bp., 1894).

32. Erdőtenyésztéstanból (-műveléstanból) v a d a s  je n ő n é l vizsgázott -  elégségesre.

33. Erdőbecsléstanból fekete LAJOsnál v izsgázott (elégségesre), az assz isztens ped ig  fe ltehetően  

FEKETE ZOLTÁN Volt.

34. Geodézia l-ből s z e n t is tv á n y  GYULÁnál vizsgázott.

35. A Selmeczbányai Híradó 1903. júl. 19-ei száma szerint a sok akadém ista nemcsak a hölgyek tán- 

coltatásában tűnt ki, hanem a vendégek kedvéért egy selmeci ballagást is bem utattak (4. old.).

36. sobó  jenő  volt a tárgy előadója, vizsgáztatója, míg t u z s o n  J á n o s  az ülnök.

37. Tudniillik di m á ké Khoz.

38. Talajtanból bencze CERGELYnél vizsgázott.

39. Lásd: n a gy  D o m o k o s  imre: Fejezetek az iharos-iharosberényi uradalm ak vadászattörténetéből. 

In: Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 23. (Kaposvár, 1992) 203. old.

40. metzli c a m il [így] ünneplése. Erdészeti Lapok 1935.880-881. old.

41. Emlékezzünk régiekről Erdészeti Lapok 1938.184-186. old. A nekrológját pedig lásd: Erdészeti 

Lapok 1944.456. old.

42. Lásd az Aquila 1905. évi évfolyamának 372. oldalát, továbbá az 1906. évf. 84. oldalát, az Erdészeti 

Lapok 1907. évi évfolyamának 251. oldalát.

43. Aquila 1906.251. old., Erdészeti Lapok 1929.232. old.

44. Vadászlap 1905.453. old.

45. Ez érvényes volt mind a tudományos, mind a népies nevekre. Lásd erről például a következő 

cikkeket: v a r g a  K á lm án : M agyar m adár-nom enclatura. Magyar Erdész 1906. (6. évf.) 88-89. °ld  » 

Uő.: A magyar Ornis alakjainak reorganizált systhematicus nom enclaturájának tervezete. Magyar 

ETdész 1906. (6. évf.) 261-262. old., k u th y  is tv á n : A Duna-Tisza közének madarairól. Vadászat és 

Állatvilág 1909.175-177. old.

46. A 24.655/1901. FM. számú körrendelet szövegét -  a hivatalos kiadványokon kívül -  lásd h e rm á n  

ottó: A madarak hasznáról és káráról (III. kiadás. Bp., 1908) című könyv 363-375. oldalain.

47. Lásd: c h e rn e l is tv á n : Törvény- vagy rendelettervezet honi m adaraink védelméről. Aquila 1920. 

7-11. old.

48. beke ö d ö n  a madárnevek gyűjtését a következő szem pontok alapján tartotta  fontosnak: 

„Természetrajzi szem pontból elsősorban a term inológia követeli ezt a gyűjtést. Fontos azután 

a településtörténet számára, m ert a nevek földrajzi ismerete fölvilágosítást adhat olyan esetek

ben, amikor a településre vonatkozólag történeti adatok nem állanak rendelkezésre. Utoljára 

említem a nyelvtudományt, mely a nyelv szókészletét minél teljesebbé akarja tenni, s így nem 

hiányozhat belőle a szókincsnek ez a része, m ásrészt a szókincs eredetének kutatásában nem 

nélkülözheti ugyanannak a m adárnak az ország különböző helyein használt neveit, m ert sok eset

ben egyik a másikat m agyarázza. S itt kell m egem lítenem  az őstörténetet is, m ert abból, hogy 

melyik madárnév eredeti finn-ugor, honfoglalás előtti török vagy szláv és ném et, abból m egint
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következtetni lehet arra, hogy mikor az a név m egjelenik nyelvünk szókészletében, hol lehetett 

népünk hazája, mert az állatföldrajz pontosan meg tudja mondani, hogy a földnek melyik részén 

él az illető állat.” Beke Ö d ö n :  A magyar állatnevekről. Aquila 1944-47.152-153. old.

49. Aquila 1907.11-32. old.

50. A felhívást lásd például: Erdészeti Lapok 1935.576. old.

51. A felhívását lásd például: Erdészeti Lapok 1935.402-403. old.

52. Uo. 1936. 654. old.

53. Lásd például: k o vá c s  já n o s :  A m agyar erdőföldrajzi névgyüjtés kérdései. Az Országos Erdészeti 

Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának Közleményei (OEE. EtSzK.) Vlll-X. (Bp., 1975) 15— 168. 

old. és Uő. Öt erdőföldrajzi névgyűjteményről. OEE. EtSzK. XI-XII. (Bp., 1978) 123-131. old. Végül az 

erdőben található emlékekről csak napjainkban jelent meg egy összefoglalás: k irá ly i pál: A velünk 

élő múlt. (Bp., 2001).

54. Lásd a 48/ pontban idézett cikk 155. oldalát.

55. A katalóguscédulán: b a r th o s  g y u la :  Népies m adárnevek Nagykanizsa környékéről, Autog(ráf)

i köteg, 23,5 x 14 cm. Poss. beke ö d ö n ,  MTAK. 47/1967, MS 4791/2.

56. Erről a versenyről a Vadászat és Állatvilág is tudósított: 1910.200. old.

57. Lásd erről részletesebben: o ro s z i  S á n d o r :  Vadfajokból védett állatfajok. (Erdészettörténeti 

Közlemények XXI.) (Bp., 1996) 89. old.

58. m a d e rsp a ch  v ik to r :  Havasi vadászataim. (Bp., -1942-) 27. old.

59. m a d e rsp a ch  v ik to r :  A románok nyomában.(-Bp., é.n.-) 6-12. old.

60. A fiú  haláláról -  ami Mátraházán következett be -  az Erdészeti Lapokban is megemlékeztek: 1932. 

1187. old.

61. Erdészeti Lapok 1921.158. old.

62. Lásd például fekete is tv á n  „November” című elbeszélését. Nimród 1938. 517-519. old.

63. Zala Megyei Levéltár. Erdőigazgatóság iratai, 1949-50, Körrendeletek, 1948.

64. s z a k á c s  LÁszLónál lévő 8557/1946. sz. iratösszesítőből.

65. A levelet sz a k á c s  lá s z ló  erdészeti üzem terv m ellékleteként ta lá lta  m eg  és h ívta  fel rá a figyel

m em et. Egyben m egá llap ítható , h ogy  a BARTHos-levelet (inkább: -tanu lm ányt) az erdőrendezők 

ténylegesen  is használták.

66. Ez a jegyzőkönyv szintén sz a k á c s  lá s z ló  gyűjtem ényében található, a Magyar Országos Levéltár

ban lévő eredetiről m ásolt formában.

67. A szövetség alakuló üléséről és programjáról lásd pl.: A „Magyar Ornithologusok Szövetségéinek 

program mja. Erdészeti Lapok 1928.123-126. old.

68. Erdészeti Lapok 1942.16. old. Megjegyezzük, hogy b a r th o s  ugyanekkor javasolta az erdei fam ag

vak szárm azásának a vizsgálatát (Erdészeti Lapok 1942. 21. old.), b a r th o s  erdészeti (és vadászati) 

egyesületi szerepléséhez (a bibliográfián kívül) lásd még: Erdészeti Lapok 1929. 237. old., Uo. 1935. 

628. old., Uo. 1936.734. old., Uo. 1939.797. old., Uo. 1942. í. old.

69. Lásd: b a r th a  dénes: Magyarország faóriásai és fam atuzsálem ei. (Erdészettörténeti Közlemények 

XV.) (Bp. - Sopron, 1994) 112. old.
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után társas-vaesóía.tolt. 7 f •'
—* A  m ad árv éd elem  gryakorlaii a lk a lm a 

zása, Az Országos Magyar &mdmagi EgyeéülH ma 
délután Tormay Béla elnöklésével tartott- ülésén 
ezen a címen Kuhuijévic József dr. m. kir. állat
orvos nagy száma hallgatóság előtt, előadást tartott. 
A hasznos madarak védelmének közgazdasági jelen
tőségét fejtegetve, áttért a madárvédelem : toríéne
ié re, A madárvédelem nem régi keletű Magyar- 
országon.. Kevés - nttörőn kivül jóformán Hermán 
Ottó és Chernel István nevéhez fűződik az ujabb 
idő madárvédelmi akciója, a kik folyóiratokban, 
önálló munkákban spostolkodtak ezen a téren. 
1002-ben. alakította meg Chernel látván a ma is vi
rágzó kőszegi madárvédő-egyes ületet, a melynek 
hirneve külföldre is kihato tt Szombathelyén, Baján, 
Kecskeméten alakultak állatvédő-, majd speciálisan 
madárvédö-egyesülotek, a melyek gyakorlatilag is 
működnek, nevezetesen ..mesterséges féazékodvakat 
helyeznek el, a melyek a mezőgazdaságra hasznos 
madaraknak téli menedékül és keltető helyül szol* 
gáloak. Ilyen fészkelőket Magyarországon eddig 
15.806 darabot helyeztek ki. Fölsorolja végűi előadó:, 
a mezőgazdaságra hasznos madarakat, majd a kö
vetkező határozati javaslatot'terjeszti elő: - :.

: , Tekintve arra, hogy a madárvédelem első sor* 
han gazdasági érdek és minden jó magot fogékony 
talajba: ;az 'ifjúság: lelkében,; kell elhinteni, ‘ hatá-v 
rozza el a szakosztály, hogy az igazgató-választmányt: 
utján fölterjesztést tesz a földmivelésügyi miniszter
hez, hogy. a téli tanfolyamok tanterveibe a madár-: 
védelem, annak gyakorlati, alkalmazásának' bemuta-t 
tása és «z ezzel kapcsolatos tudnivalók fölvétesse
nek és már ebben ez évben taníttassanak. 2. í r j o n : 
át az 0 . M. G. E. a vidéki gazdasági egyesületek
hez és kérje föl őket is, kogy az idei téli tan-* 
folyamok tantervébe vegyék föl a madárvédelmet.
3. Indítsanak mozgalmat, hogy a vidéki gazdasági 
egyesületek ifi alkossanak külön madárvédŐ-osztályo- 
kat, a melyek a M. Omitológiai Középpont, vala
mint az Országos Állatvédő-Egyesülettel karöltve a 
hatáskörükbe eső vidékeken: a madárvédelmet, annak 
gyakorlati kivitelét tűznék ki föladatul.

Előadása végén bemutatta előadó a különféle 
raadárwWmi eszközöket.

Egy példa a Barthos által gyű jtö tt újságcikkekre
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